
























Adunarea Generală Extraordinară

1 Ana-Iulia Vatau Cabana Scout - București anaiuliavatau@yahoo.com Pentru
2 Raisa Tănase Stella Maris - Năvodari tanaseraisa@gmail.com Pentru
3 Sorin Andrei Bota Orion - Miercurea - Ciuc sorinandreibota@gmail.com Pentru
4 Ioana Andreea Ceh Ion Soiu - Cristian ioanaceh@gmail.com Pentru
5 Miruna Cazacu SCOUT Floare de Colț - București miruna_cazacu@yahoo.com Pentru
6 Vanesa Andor Oradea - Oradea vanelya10@yahoo.com Pentru
7 Ovidiu Popa Radu de la Afumați - Râmnicu Vâlcea popa_ovidiu30@yahoo.com Pentru
8 Teodor Manea Sfântul Anton - Iași djrodax@yahoo.com Pentru
9 Andreea Stan Lotus - Tulcea andreealavinia.stan@gmail.com Pentru

10 Andrea Popa Cetatea Nordului - Negrești - Oaș andreapopa3101@gmail.com Pentru
11 Dan Andrei Nord - Cluj - Napoca andreidanutmail@gmail.com Pentru
12 Iuliana-Lucia Hen Crinii - Pașcani hen_lucia@yahoo.com Pentru
13 Viorica Sava Oltea Doamna - Tecuci vioricasava@yahoo.com Pentru
14 Ciprian Ionuț Sfîrlogea Ecaterina Teodoroiu - Tîrgu Jiu ciprian.sfirlogea@scout.ro Pentru
15 Oana - Catalina Zăuleț - DumenicaMircea cel Bătrân - Râmnicu Vâlcea oanazauletc@gmail.com Pentru
16 Florina Pauleti Axente Sever - Alba Iulia florina@albascout.ro Pentru
17 Daniel Ionita Cioplea Sfânta Fecioară Maria Regină - Bucureștiionitzadaniel88@yahoo.ro Pentru
18 Beatrice Gabriela Breazu Roșu - București beatrice.breazu@scout.ro Pentru
19 Georgeta Gîrlescu Tudor Vladimirescu - Drăgășani luana_girlescu@yahoo.com Pentru
20 Andrei Stana Phoenix - Arad andrei.stana@scoutarad.ro Pentru
21 Ioana Dascălu Sfântul Iosif Muncitorul - Piatra Neamț ioanadimisca@yahoo.com Pentru
22 Radu Ioanițescu Tîrgu - Mureș - Tîrgu - Mureș radu.ioanitescu@scoutmures.ro Pentru
23 Gabriela Alexandra Mărtinaș Centrul Universitar - București anda.martinas@gmail.com Pentru
24 Dorina - Paraschiva Fărtăiș Ținutul Fagilor - Suceava just_dorina@yahoo.com Pentru
25 Mariana Văcăruș Panaitescu - București vacarus.mariana@gmail.com Pentru
26 Teodora Bulea Sfântul Dumitru - Valea Lupului teodora.bulea@gmail.com Pentru
27 Andreea Ivona Butnaru Murialdo into the Wild - Roman butnaru.andreea24.ab@gmail.com Pentru
28 Mircea Nicolae Stănculete ALB - București contact.mirceastanculete@gmail.com Pentru
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29 Madalina Petronela Popescu Lupii Ageri - Popești - Leordeni madalinapopa62@yahoo.com Pentru
30 Florentin Vornicelu Sfântul Nicolae Karpen - Bacău florentin.vornicelu@evologic.ro Pentru
31 Florentina Belu Danubius - Giurgiu belu_f@yahoo.com Pentru
32 David Daniel Suici Licos - Timișoara davidsuici57@gmail.com Pentru
33 Larisa Tamași Cluj - Napoca - Cluj - Napoca larisa.tamasi@scout.ro Pentru
34 Emilia Ioana Vincene Regina Sfântului Rozariu - Popești Leordeni emiliavincene@yahoo.com Pentru
35 Alexandru Vechiu Baden - Powell - București alexandru_vechiu@yahoo.com Pentru
36 Teodor Alexandru Musat Cercetașii Marini - Constanța cercetasii.marini@gmail.com Pentru
37 Elena Lupoaea Petrea Orizont - Brașov elena.petrea@scout.ro Pentru
38 Gabriela Panait Roza Vânturilor - Galați panait_gabitza@yahoo.com Pentru
39 Georgiana Vrînceanu Dapyx - Medgidia vrinceanu_georgiana@yahoo.com Pentru
40 Liliana Guria Constantin Sapatino - Iași tomiliro@yahoo.com Pentru
41 Dragoș Țîrlea Dacia Felix - Mioveni dragos.tirlea@cercetasi.ro Pentru
42 Bianca Iloaia - Pîrvulescu Aetos - Drobeta - Turnu Severin bianca.iloaia@scout.ro Pentru
43 Mihaela Andreea Bumbu Dej - Dej mihaela_bujita@yahoo.com Pentru
44 Corina Gherman Cetatea Roşie - Sibiu corina.potinteu@yahoo.com Pentru
45 Corneliu Munteanu Dimăncescu - București corneliu.munteanu@scout.ro Pentru
46 Tică Darie Piatra Corbului - Roșia Montană tica.darie@gmail.com Pentru
47 Petre Antal Berbecaru Vulturii Onești - Onești antal_petrica@yahoo.com Pentru
48 Barcos Navarro Jose Maria Adormirea Maicii Domnului - Pildești josembarcos@gmail.com Pentru
49 Alexandru Sibianu Nicolae Decusară - București sibalex@yahoo.com Pentru
50 Adriana Prodan DAOS - Deva adriana.prodan@scout.ro Pentru
51 Anton Victor Millennium - Liteni a_victor75@yahoo.com Pentru
52 Andreea Luiza Mîrț Cercetaşii Franciscani - Bucureşti luiza.mirt@yahoo.com Pentru
53 Irina Salca Scout Sfânta Tereza - București irina.salca@gmail.com Pentru
54 Felicia Daniela Ioan Nufărul Alb - Brăila daniela_felicia_ioan@yahoo.com Pentru
55 Cătălina Călugărici Adormirea Maicii Domnului - București calugarici.catalina18@gmail.com Pentru
56 Claudia Frunză Prietenii Exploratori - Bălan claudia.frunza@scout.ro Pentru
57 Mirela Popa Raza Verde - Matca popa_mirela32@yahoo.com Pentru
58 Alois Hîrja Sfânta Maria Regină Coman - Coman alois_hirja@yahoo.it Pentru



59 Liviu Pal Bucureștii Noi 1 - București pal@upcmail.ro Pentru
60 Gabriela Mateiu Preasfânta Inimă a lui Iisus - Nicolae Bălcescu gabriela.mateiu@gmail.com Pentru

PENTRU 60
IMPOTRIVA 0
ABTINERE 0



Ordinea de Zi: 

 

1. Rapoarte 
a. Raportul Consiliului Director 
b. Raport Scout Shop 
c. Raport informativ Centrul Cercetășesc Nocrich – H.C. Habermann 

2. Centre Locale – hotărâri privind înființarea de Centre Locale 
3. Centre Locale – hotărâri privind desființarea de Centre Locale 
4. Centre Locale – acordarea personalității juridice 
5. Buget 2021 
6. Propuneri de modificare a Statutului și Regulamentului ONCR 

a. Propuneri modificări Statut și Regulament ONCR din partea 
Consiliului Director pentru AGEx 2020 

b. Propuneri modificări Statut și Regulament ONCR din partea 
Centrelor Locale pentru AGEx 2020 
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https://ag.scout.ro/wp-content/uploads/sites/15/2020/10/Raport-de-Activitate-CD-2019-_-2020.pdf
https://ag.scout.ro/wp-content/uploads/sites/15/2020/11/Prezentare-AG-Scout-Shop-2020.pdf
https://prezi.com/9yo8qerdkt7v/agenda/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fsazhDso-f322EH0oKVtRF8Oypsb5hPGHHLzg6jXoZo/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dIfhy4fRT8KGYzxlcHboxYiaM98BUBAQNLOui2Z6Rgg/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_oQL02sYZwiqHzeBpjhliRyVrPSZ13TcdxW0Y64n8ZY/edit#gid=0
https://ag.scout.ro/wp-content/uploads/sites/15/2020/11/Propunere-Buget-2021-pentru-AGEx-2020.pdf
http://scout.ro/wp-content/uploads/2020/11/Propuneri-modificari-Statut-si-Regulament-ONCR-din-partea-Consiliului-Director-pentru-AGEx-2020.pdf
http://scout.ro/wp-content/uploads/2020/11/Propuneri-modificari-Statut-si-Regulament-ONCR-din-partea-Consiliului-Director-pentru-AGEx-2020.pdf
https://ag.scout.ro/wp-content/uploads/sites/15/2020/11/Propuneri-modificari-Statut-si-Regulament-ONCR-pentru-AGEx-2020-din-partea-Centrelor-Locale.pdf
https://ag.scout.ro/wp-content/uploads/sites/15/2020/11/Propuneri-modificari-Statut-si-Regulament-ONCR-pentru-AGEx-2020-din-partea-Centrelor-Locale.pdf
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Raport de Activitate 2019 / 2020 
Consiliul Director al ONCR 

Având în vedere că la Adunarea Generală extraordinară din noiembrie 2019, Consiliul Director 
nu a prezentat un raport formal, și că Adunarea Generală din aprilie 2020 s-a desfășurat în 
condiții deosebite având în vedere situația de urgență și pandemia, am considerat potrivit să 
oferim un raport pentru perioada aprilie 2019 - noiembrie 2020. 
 
Componența și responsabilitățile asumate în Consiliul Director pentru 2019 / 2020 
 

1. Daniela Borontiș - coordonator direcția strategică Sustenabilitate 
2. Oana Ghiocea - vicepreședinte, comisar internațional 
3. Sabina Grigore - coordonator direcția strategică Calitatea Educației, secretar CD (din           

noiembrie 2019) 
4. Cristina Farcaș  - membru Consiliul Director 
5. Emanuel Hadîmbu - secretar CD (până în noiembrie 2019) 
6. Vlad Hodor - coordonator direcția strategică Management (până în noiembrie 2019) 
7. Andrei Avram - președinte 

 
 

Întâlniri de lucru 

Urmărire proiecte și ținte strategice 
Program atractiv pentru copii și tineri 
Model administrativ scalabil și sustenabil 
Cercetășia accesibilă și atractivă pentru adulți 
New tech pentru facilitarea accesului la informație 
Ținte transversale (peste două sau mai multe proiecte strategice) 

Educație pentru Dezvoltare Durabilă 

Framework pentru angajați și voluntari 

Growth Partnership Project 

Documente de poziție, poziții și decizii cheie 
Documente de poziție care țin de programul cercetășesc și abordarea cercetășiei pe diferite 
teme 
Guvernanță și transparență 
Întărirea Centrelor Locale 

Probleme și provocări 
COVID-19 
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Anchete (finalizate) ale Consiliului Director 
Daniel Marin / Centrul Local Baden Powell București (aprilie 2019) 
Iulian Spătaru / Centrul Local Suspen Deva (aprilie 2020) 

 
 

Întâlniri de lucru  
● 8 / 9 iunie 2019, București (întâlnire trimestrială) 
● 15 septembrie 2019, București (întâlnire trimestrială) 
● 7 decembrie 2019, București (întâlnire trimestrială) 
● 18 decembrie 2019, online (stabilire ținte strategice 2019 / 2020) 
● 7 / 8 martie 2020, Cluj (întâlnire trimestrială) 
● 24 martie 2020, online (stabilire ținte strategice 2020 / 2021) 
● 9 iunie 2020, online (stabilire reguli generale activități cercetășești în pandemie) 
● 23 iunie 2020, online (întâlnire prezentare Growth Partnership Project) 
● 27 iunie 2020, București (întâlnire trimestrială) 
● 19 septembrie 2020, Buriaș (București) (întâlnire trimestrială) 
● 23 septembrie 2020, online (întâlnire confirmare Growth Partnership Project) 

Urmărire proiecte și ținte strategice 
Pentru a face pași concreți, coerenți și sustenabili pentru îndeplinirea Viziunii 2023, urmărind în 
același timp prioritățile strategice adoptate de Adunarea Generală, Consiliul Director a dezvoltat 
un set de proiecte strategice, cu ținte pentru fiecare an de mandat.  
 
Așezarea organizației pe astfel de proiecte, deși dificilă la început, creează unele avantaje 
majore pe termen mediu și lung pentru tot managementul general al organizației naționale și ne 
pune în poziția de a putea preda un mod de lucru eficient și eficace mandatelor ulterioare. 
 
Concret, prin definirea unor astfel de proiecte, cu condiția ca ele să fie așezate la rândul lor pe 
prioritățile strategice, avem unele avantaje în abordare: 

● Un sistem simplu de evaluare a implicării în proiecte, programe, oportunități - dacă ele 
servesc îndeplinirii unora dintre țintele strategice, ne implicăm, altfel nu.  

● Posibilitatea stabilirii, prezentării și monitorizării clare a unor bugete anuale orientate pe 
proiecte strategice / rezultate, spre deosebire de modelul cu categorii de cheltuieli 

● Previzibilitate în acțiuni și o direcție generală pentru executivul organizației cu privire la 
intențiile pentru următorii ani, în așa fel încât să putem să știm din timp de ce resurse 
avem nevoie 

 



Proiectele strategice, ca și țintele conținute în ele, sunt evaluate periodic și închise / continuate 
în funcție de rezultate și de contextul real al momentului evaluării. 
 
Concret, în perioada raportată, Consiliul Director a urmărit patru proiecte strategice, și am avut 
un moment de evaluare și actualizare a țintelor strategice în toamna lui 2019. Proiectele 
strategice, atât pentru 2018 / 2019 cât și pentru 2019 / 2020 au rămas aceleași: 

● Program atractiv pentru copii și tineri (PACT) 
● Model administrativ sustenabil și scalabil (MASS) 
● Cercetășia accesibilă și atractivă pentru adulți (COOL) 
● New tech pentru facilitarea accesului la informație (TECH) 

 
Țintele adoptate pentru 2018 / 2019 au fost prezentate și la AG din aprilie 2019, și sunt aici:  
https://consiliuldirector.scout.ro/2019/02/25/proiecte-si-tinte-strategice-pentru-2018-2019/  
 
Țintele adoptate pentru 2019 / 2020 sunt o extensie naturală și necesară a celor din anul 
cercetășesc precedent, cu unele ținte noi și cu continuarea proiectelor din anul precedent: 
https://consiliuldirector.scout.ro/2020/03/20/plan-proiecte-strategice-2019-2020/  
 
Pentru a facilita pregătirea anului cercetășesc următor, am adoptat de principiu și proiectele și 
țintele strategice pentru 2020 / 2021. În timp ce proiectele PACT și COOL își continuă procesul 
de implementare, alte două proiecte strategice noi încep în 2020  

● unul pentru dezvoltarea Centrelor Locale: Centre Locale Sustenabile / Sănătoase și 
● Show Must Go On, gândit pentru pregătirea predării următorului Consiliu Director și 

pentru asigurarea continuității în organizație 
 
Echipa TECH ramane o echipă esențială și continuă să inoveze în zona tehnică pentru a sprijini 
toate celelalte echipe și programe. 
 
Proiectele strategice pentru 2020 / 2021, aici: 
https://consiliuldirector.scout.ro/2020/04/15/plan-proiecte-strategice-2020-2021/  
 
Concret, avem un progres clar în ultimele 18 luni ale proiectelor organizației, chiar dacă 
avem și proiecte în care avem și întârzieri. Sunt în lucru proiecte de durată, mari și cu 
impact major în ONCR, cum ar fi noul program cercetășesc, politica de siguranță în 
activități cercetășești și implementarea sistemului MOVIS. Sunt proiecte care se încheie și 
produc rezultate care acum trebuie integrate în organizație, cum ar fi dezvoltarea 
programului Woodbadge și dezvoltarea unor instrumente pentru Educație pentru 
Dezvoltare Durabilă. 
 
Ne pregătim pentru predarea în 6 luni a mandatului către un nou Consiliu Director și 
pentru încheierea a cât mai multe capitole încă deschise până la Adunarea Generală 
trienală din 2021.  
 

https://consiliuldirector.scout.ro/2019/02/25/proiecte-si-tinte-strategice-pentru-2018-2019/
https://consiliuldirector.scout.ro/2020/03/20/plan-proiecte-strategice-2019-2020/
https://consiliuldirector.scout.ro/2020/04/15/plan-proiecte-strategice-2020-2021/


Consiliul Director primește de la Directorul Executiv un raport sumar trimestrial cu privire la 
nevoile și riscurile acestor proiecte și oferă feedback strategic și periodic pe rezultatele de 
parcurs ale echipelor de proiect. 
 
Rezultatele diferitelor echipe sunt (și au fost) prezentate, acolo unde e cazul, de către echipele 
care le-au generat. Mai multe proiecte sunt în continuare în lucru și înaintează conform 
calendarului agreat, ele nu sunt menționate aici. Ne dorim totuși să menționăm punctual situația 
pe o parte a proiectelor, în special acolo unde ele sunt fie finalizate, fie necesită mențiuni 
speciale. 

Program atractiv pentru copii și tineri 
● Am lansat un document de poziție cu privire la măsurarea Impactului Social al 

cercetășiei - țintim, cu sprijinul WOSM (prin WOSM Services) să formalizăm măsurarea 
unor indicatori de rezultat asupra copiilor și tinerilor, individual, care să ne ajute, în timp, 
să putem să avem procese de revizuire bazate (și) pe date istorice pentru programele 
curente.  
https://consiliuldirector.scout.ro/2020/06/29/document-de-pozitie-impactul-social-in-oncr/  

● Dezvoltarea noului program cercetășesc este un proces în care ne-am lovit de mai 
multe obstacole și care, cu toate eforturile echipei curente este întârziat față de planul 
inițial. Planul nostru inițial era să găsim o variantă prescurtată / accelerată a procesului 
de revizuire, dar realitățile practice ale unui astfel de proces ne-au determinat să alegem 
să mergem pe “calea lungă”, care urmează complet pașii recomandați de WOSM pentru 
dezvoltarea noilor programe cercetășești. Concret, 

○ Vom avea primul livrabil din acest proces, politica educațională, anul acesta. 
○ Între timp ne propunem să contribuim atât la creșterea calității implementării 

programului educațional existent, cât și la uniformizarea înțelegerii programului în 
Centrele Locale prin programe cadru pentru ramurile de vârstă: 
https://consiliuldirector.scout.ro/2020/03/16/programe-suport-anuale-pe-ramuri-d
e-varsta/  

● Programul pentru acreditarea evenimentelor rămâne o prioritate. Echipa de 
Standarde de activități lucrează în a defini care sunt criteriile minime și procedura de 
acreditare. 
https://consiliuldirector.scout.ro/2019/04/18/pozitie-standarde-de-activitati-oncr/ 

 

Model administrativ scalabil și sustenabil 
● Există în lucru o propunere pentru transformarea tuturor Centrelor Locale în filiale, 

inclusiv ca urmare a unor schimbări legislative recente, dar cu precădere pentru a avea 
responsabilitatea la nivelul la care se întâmplă acțiunile, ne așteptăm să o putem aduce 
în fața Adunării Generale în 2021. 

https://consiliuldirector.scout.ro/2020/06/29/document-de-pozitie-impactul-social-in-oncr/
https://consiliuldirector.scout.ro/2020/03/16/programe-suport-anuale-pe-ramuri-de-varsta/
https://consiliuldirector.scout.ro/2020/03/16/programe-suport-anuale-pe-ramuri-de-varsta/


● Pregătim (și pilotăm) un model de structuri locale / regionale, cu precădere pentru acele 
zone urbane / metropolitane care au mai multe Centre Locale. În funcție de succesul 
pilotării, există posibilitatea să aducem această propunere în fața Adunării Generale din 
2021. 

● Nu am făcut progrese în simplificarea procesului de formare a grupurilor noi, dar această 
țintă rămâne în lucru și rămâne un obiectiv pentru acest Consiliu Director. 

● Avem un ghid pentru înființarea de filiale ONCR 
https://consiliuldirector.scout.ro/2019/12/18/ghid-infiintare-filiala-oncr/  

 

Cercetășia accesibilă și atractivă pentru adulți 
● Programul Woodbadge a livrat prima generație de lideri formați Woodbadge, după 

pilotarea programului pe formatorii ONCR și integrarea lecțiilor învățate. Urmează să 
avem o decizie concretă până la sfârșitul anului despre cum Woodbadge se va așeza în 
sistemul de formare a liderilor din ONCR 

● Pentru MOVIS, cu sustinere de la FOSE, am pregătit o serie de clipuri video care 
prezintă procesul MOVIS din perspectiva unui lider și deși am început să aplicăm 
concepte MOVIS, nu am reușit încă să formalizăm încă implementarea MOVIS la nivelul 
echipelor naționale, așa cum ne-am propus. Rămâne o țintă pentru noi pentru viitor. 

● Cu privire la Fundația pentru Cercetași și un program de Prieteni ai Cercetășiei: am 
pregătit lansarea unui program pilot de susținere a cotizației sociale de către donator, 
derulat momentan sub ONCR, care ar putea fi unul dintre programele Fundației. De 
asemenea, modificări recente de legislație ne fac mai încrezători în posibilitatea 
îndeplinirii obiectivului în acest mandat. 

● Safe from Harm (Politica de Siguranță în activități cercetășești) - procesul pentru 
dezvoltarea politicii și a structurilor necesare ei este în desfășurare, cu susținerea 
Regiunii Europene Scout. Ne așteptăm să avem evenimentul de lansare în toamna lui 
2021. 

● Eforturile pentru un program al Cercetașilor Adulți stagnează. 
● Starter pack - procesul pentru dezvoltarea instrumentelor este în desfășurare.  

 

New tech pentru facilitarea accesului la informație 
● Am devenit unul dintre clienții de lansare ai ORGO, platforma pe care o cunoaștem ca 

https://membri.scout.ro  
○ Sprijinul tehnic, eforturile de dezvoltare de funcționalități noi sunt asigurate de 

ORGO; identificarea unei soluții pentru mentenanța și dezvoltarea sistemului 
informatic pentru gestiunea membrilor era una dintre țintele noastre strategice. 

○ ORGO pregătește pentru lansare un sistem de notificări pentru aplicații mobile, 
care să satisfacă nevoile noastre listate aici: 

https://consiliuldirector.scout.ro/2019/12/18/ghid-infiintare-filiala-oncr/
https://membri.scout.ro/


https://consiliuldirector.scout.ro/2020/03/16/document-de-pozitie-aplicatie-mobil-p
entru-informare-interna-oncr/  

○ ORGO pregătește, de asemenea, un sistem pentru plata cotizațiilor cu cardul. 
Acest program va fi pilotat inițial în câteva filiale și, după clarificarea tuturor 
procedurilor, va fi extins la toate Centrele Locale 

● Avem un sistem electronic propriu pentru vot, care a fost testat cu succes la Adunarea 
Generala Extraordinară din noiembrie 2019 

● Avem un sistem de e-learning funcțional, iar până la finalul anului 2020 vom avea pe 
platformă traininguri care să acopere partea de conținut din toate trainingurile de bază 
(pedagogie, animație, prim-ajutor) și care vine în sprijinul dezvoltării Woodbadge. 

 

Ținte transversale (peste două sau mai multe proiecte strategice) 

Educație pentru Dezvoltare Durabilă 
După adoptarea în Adunarea Generală din aprilie 2019 a rezoluției pentru Dezvoltarea Durabilă, 
și lansarea programului WSEP, echipa de proiect a lucrat la integrarea Educației pentru 
Dezvoltarea Durabilă în programele pe care le desfășurăm la toate nivelurile organizației: 
 

● Integrarea principiilor EDD atât în programul de formare Woodbadge, cât și în revizuirea 
pedagogică, ca și pilon principal 

● Dezvoltarea unui stagiu de formare privind Educația pentru Dezvoltare Durabilă 
● Implementare și monitorizare programului cercetășesc internațional WSEP 
● Susținerea a peste 50 de acțiuni în comunitate implementate la nivel local de patrule de 

eXploratori/ seniori 
 

Framework pentru angajați și voluntari 
După hotărârile Adunării Generale din 2018 cu privire la rolul executivului și rolul nivelului 
decizional în structurile naționale ONCR, am lucrat la dezvoltarea unui sistem care să ne 
permită să atingem în practică acest obiectiv, și care să reducă din riscurile asupra funcționării 
nivelului național identificate în mandate anterioare ale Consiliului Director.  
 
Astfel, modelul de lucru pe care l-am propus este următorul: 
 
Adunarea Generală - votează Viziunea, Direcții Strategice, Planul trienal de acțiuni, anual 
Bugetul organizației (acum, pe proiecte strategice) 
Consiliul Director - creează Proiecte Strategice în cadrul Planului trienal de acțiuni, adoptă 
Documente de Poziție care descriu la nivel de direcție proiectele pe care vrem să le 
implementăm în organizație, ia Decizii administrative și avizează Proceduri pregătite de executiv 

https://consiliuldirector.scout.ro/2020/03/16/document-de-pozitie-aplicatie-mobil-pentru-informare-interna-oncr/
https://consiliuldirector.scout.ro/2020/03/16/document-de-pozitie-aplicatie-mobil-pentru-informare-interna-oncr/
https://scout.ro/wp-content/uploads/2019/04/Rezolutie-DD.pdf
https://scout.ro/blog/2019/07/25/pandabadge/


Echipa Executivă - pune în practică Planul trienal de acțiune 
Directorul Executiv - gestionează executivul ONCR în ansamblul lui, coordonează o serie de 
echipe esențiale funcționării organizației (imagine, contabilitate, financiar, …), propune 
Proceduri de lucru  
Directorul Executiv alături de Coordonatorii Strategici - gestionează toate proiectele ONCR 
lansate prin Documente de Poziție adoptate de Consiliul Director; Coordonatorii Strategici sunt 
invitați permanenți la întâlnirile Consiliului Director. 
Echipele de Lucru - au un mandat clar, limitat în timp și ca livrabile, pentru a îndeplini 
proiectele organizației lansate prin Documente de Poziție 
 
O descriere pe larg a sistemului de lucru este disponibilă aici 
https://consiliuldirector.scout.ro/2019/12/18/structura-oncr/  
 
Câteva avantaje ale unui astfel de sistem care ne fac organizația mai robustă și rezilientă: 

● Echipele de voluntari care creează conținut au un mandat clar și obțin rezultate concrete 
într-un proiect bine definit ca timp, buget și rezultate așteptate; timpul voluntarilor este 
cheltuit responsabil și eficient 

● Presiunea individuală (de disponibilitate) pe membrii Consiliului Director scade - 
Consiliul Director ia decizii în ansamblul lui și nu conduce echipe; indisponibilizarea unui 
membru a Consiliului Director, temporară sau permanentă, nu blochează funcționarea 
unei părți a organizației  

● Responsabilitatea Consiliului Director în ansamblul său în fața Adunării Generale crește - 
Consiliul Director adoptă acele Documente de Poziție, care descriu practic ce crede 
Organizația Națională despre un anumit subiect; Aceste Documente apar înainte ca 
orice muncă efectivă pe proiect să se întâmple, trec printr-o consultare internă în 
Organizație 

● Directorul Executiv are un rol cu precădere de coordonare a tuturor forțelor care 
lucrează pentru cercetași (echipe de proiect, comunicare, financiar, contabilitate, …) 

 
Implementarea acestui sistem a fost și continuă să fie o călătorie plină de învățături 
valoroase, dar care are rezultate vizibile, concrete și de durată în modul în care funcționăm ca 
organizație. În toamna acestui an am avut un moment de evaluare a sistemului și, în timp ce 
învățăm în continuare și ajustăm responsabilități și canale de comunicare, acest mod de lucru 
pare a fi un pas în direcția cea bună.  
 
Ca principale provocări în implementare, în ultimele 18 luni, am identificat: 

● Dificultatea de a găsi voluntari care să poată și să își dorească să contribuie în echipele 
de lucru 

● Discontinuități în disponibilitate, dificultăți de asumare a sarcinilor sau renunțarea 
completă la roluri din motive de disponibilitate 

 

https://consiliuldirector.scout.ro/2019/12/18/structura-oncr/


Considerăm că pe măsură ce acest sistem de lucru devine mai stabil și este mai bine înțeles la 
toate nivelurile organizației, atât interesul în participarea în echipele de lucru, cât și nivelul de 
asumare a sarcinilor în cadrul lor vor crește.  
 
Dorim să le mulțumim explicit, cu această ocazie, primilor coordonatori strategici - Ovidiu 
Chinan, Laura Budău, Anca Burlacu, Florin Tomozei, și directorului nostru executiv, Mihaela 
Gîrleanu, care au pus în practică și au pilotat acest sistem de lucru. 
 
Credem că atât coordonatorii strategici, cât și voluntarii ar trebui să aibă mandate corelate de 
principiu cu mandatele Consiliului Director. Pentru ca un astfel de sistem să funcționeze, trebuie 
ca atât echipele de lucru și mai ales Coordonatorii Strategici să fie aliniați la nivel de strategice, 
direcție și inspirație.  
 
Astfel, începând cu mandatul următor, succesiunea de evenimente pe care le propunem este 
că alegem un Consiliu nou (și un Plan trienal) în aprilie, apoi, peste vară, acest Consiliu setează 
Proiectele Strategice pentru următorul an cercetășesc (sau mai mult), urmând ca în toamnă să 
se facă recrutări pentru Coordonatori Strategici și pentru echipele de lucru, iar pentru acestea 
din urmă apelul va fi pentru un pool mare de voluntari interesați să contribuie la nivel național, 
de unde vor fi recrutați mai departe pentru diferitele echipe de lucru. Pentru acest ultim pas am 
adoptat această decizie și i-am amânat implementarea pentru 2021 tocmai pentru a se alinia cu 
următorul Consiliu Director: 
 
https://consiliuldirector.scout.ro/2019/12/20/propunere-definire-grup-de-voluntari/  
 

Growth Partnership Project 
Organizația Națională a primit oferta de a face parte dintr-un program al Regiunii Europene 
Scout care să ne ajute să ne concentrăm pe creștere prin asigurarea, în primul rând, a acelor 
elemente esențiale ei - programe de calitate, formarea liderilor, guvernanță și structură 
organizațională.  
 
Este vorba de un proiect în premieră, adaptat fiecărei țări participante, care necesită un 
angajament pe termen lung - 3 - 4 - 5 ani. Este o abordare diferită a sprijinului internațional, 
oferită unor țări care au un potențial de creștere bun, care caută să obțină creșterea 
organizațiilor organic. 
 
Având în vedere timpul scurt rămas în acest mandat, am făcut un apel și o consultare cu acele 
persoane care s-au declarat interesate de a face parte din structurile naționale în următorul 
mandat, unde a existat, la fel ca și în Consiliul Director, un acord de principiu că asumarea 
acestui angajament este benefică.  
 

https://consiliuldirector.scout.ro/2019/12/20/propunere-definire-grup-de-voluntari/


Consultantul care ne va ajuta cu implementarea acestui proiect este Kevin Camilleri (Malta), fost 
președinte al Comitetului European și contact de țară al Regiunii Europene Scout pentru mulți 
ani. În această ultimă calitate, Kevin ne-a livrat, la începutul acestui mandat, un training pentru 
noi board-uri (Consilii Directoare) de organizații naționale de cercetași. 
 
Am confirmat cu Regiunea Europeană angajamentul nostru pentru acest proiect, urmând ca 
rolul acestui Consiliu Director să fie în elaborarea unui meta-document cu privire la abordarea 
curentă a organizației noastre pe elementele listate mai sus și asigurarea succesiunii la 
următorul Consiliu Director. 

Documente de poziție, poziții și decizii cheie 

Documente de poziție care țin de programul cercetășesc și 
abordarea cercetășiei pe diferite teme 

● Programe suport ramuri de vârstă (pilot) 
https://consiliuldirector.scout.ro/2020/03/16/programe-suport-anuale-pe-ramuri-de-varsta
/  
 

● Document de poziție cu privire la stabilirea unor standarde minime pentru activități 
cercetășești 
https://consiliuldirector.scout.ro/2019/04/18/pozitie-standarde-de-activitati-oncr/  
 

● Documente de poziție cu privire la Spiritualitate în ONCR 
https://consiliuldirector.scout.ro/2020/03/16/document-de-pozitie-spiritualitatea-in-oncr/  
https://consiliuldirector.scout.ro/2019/12/20/spiritualitatea-in-organizatia-nationala-cercet
asii-romaniei/  
 

● Document de poziție cu privire la cum vedem Diversitatea și Incluziunea în ONCR 
https://consiliuldirector.scout.ro/2019/09/16/document-de-pozitie-diversitate-si-incluziune
/  
 

● Make Scouting Cool (Again)! - document de poziție macro cu privire la trei din țintele 
programului strategic COOL - identificarea de beneficii pentru adulți, starter pack-uri 
pentru lideri și template-uri pentru campanii de recrutare 
https://consiliuldirector.scout.ro/2019/09/16/document-de-pozitie-make-scouting-cool-ag
ain/  
 

● Cadru pentru organizarea evenimentelor regionale și naționale 
https://consiliuldirector.scout.ro/2020/04/08/document-de-pozitie-organizare-evenimente-
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regionale-si-nationale/  
 

● Măsurarea Impactului Social al cercetășiei  
https://consiliuldirector.scout.ro/2020/06/29/document-de-pozitie-impactul-social-in-oncr/  

 

Guvernanță și transparență 
● Propunerea convocării a două Adunări Generale / an, a doua spre sfârșitul anului care 

să ne permită să avem pregătit un buget realist pentru anul care urmează 
 

● Schimbarea modului de prezentare a bugetului de venituri și cheltuieli a ONCR ca fiind 
organizat pe Proiecte Strategice, pentru claritate și simplificare 
 

● Poziție cu privire la incompatibilitatea între apartenența la un partid politic și deținerea 
unei funcții de conducere și / sau reprezentare în ONCR, la nivel local și / sau național 
https://consiliuldirector.scout.ro/2019/09/18/proiect-decizie-cu-privire-la-implicarea-politic
a-a-cercetasilor-din-functii-de-reprezentare/  
 

● Stabilirea unui set de criterii generale pentru selecția tuturor voluntarilor, obligatorii 
pentru toate structurile ONCR 
https://consiliuldirector.scout.ro/2019/09/18/selectia-numirea-voluntarilor-in-oncr/  
 

● Stabilirea incompatibilităților între Echipa Executivă și organele de conducere ale ONCR 
(practic, definirea căror roluri sunt asimilate Echipei Executive; adițional cu propunerea 
inițială, am adăugat la această listă angajații filialelor ca fiind parte din executiv, și deci 
incompatibili pentru funcții în Consiliul Director / Comisia de Cenzori) 
https://consiliuldirector.scout.ro/2019/09/18/clarificarea-unor-incompatibilitati-statutare/  
 

● Introducerea în procedura de funcționare a Consiliului Director a unui mecanism de 
consultare internă în organizație pentru toate documentele de poziție și deciziile majore 
pe care Consiliul Director le ia 
https://consiliuldirector.scout.ro/2019/03/05/procedura-de-lucru-a-consiliului-director/  
 

● Introducerea unui mecanism de amendamente pentru a face Adunarea Generală mai 
participativă, mai accesibilă și cu mai mult control pentru Centrele Locale 
https://consiliuldirector.scout.ro/2020/03/17/reguli-de-procedura-rop-pentru-ag-pentru-cre
sterea-participarii-la-procesul-democratic/ 

Întărirea Centrelor Locale 
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● Plata stagiilor de formare exclusiv de către Centrele Locale 
https://consiliuldirector.scout.ro/2020/03/17/plata-stagiilor-de-formare-de-catre-centrele-l
ocale/  
 

● Explicitarea rolului Centrului Local (adoptată AGX 2019 cu mențiunea că oferim o 
perioadă de 3 ani pentru alinierea tuturor Centrelor Locale cu această regulă) 
https://consiliuldirector.scout.ro/2019/09/18/propunere-modificare-statut-cu-privire-la-sco
pul-unui-centru-local/  
 

● Actualizări ale procedurii de plată a cotizației 
https://consiliuldirector.scout.ro/2019/08/07/procedura-de-plata-a-cotizatiei-oncr/  
 

● Reguli pentru contractare de Organizația Națională de proiecte în numele sucursalelor (și 
implicit gestiunea costurilor cu privire la aceste proiecte) 
https://consiliuldirector.scout.ro/2019/08/07/procedura-de-contractare-de-finantari-neram
bursabile-de-catre-sucursale-oncr-pentru-activitatea-locala-proprie/  
 

● Clarificarea procedurii pentru deschiderea unui cont bancar pentru sucursale 
https://consiliuldirector.scout.ro/2019/08/07/procedura-de-deschidere-de-cont-bancar-on
cr/  
 

● Ghid pentru înființarea de filiale ONCR 
https://consiliuldirector.scout.ro/2019/12/18/ghid-infiintare-filiala-oncr/  
 

● Propunerea ca plata cotizației să se facă anual, nu semestrial 
https://orgostatic.s3.eu-central-1.amazonaws.com/media/gazette/decizia-nr-1288-din-27-
03-2020-aprobare-modificare-a-statutului-si-regulamentului-oncr-cu-privire-la-plata-cotiz
atiei-anual-5eeb4b5ecf2ea544586632.pdf  
 

● Cadru pentru înființarea de Rețele de Centre Locale 
https://consiliuldirector.scout.ro/2019/05/15/retele-informale-de-centre-locale/  

Probleme și provocări 
În ultimele 18 luni am avut o serie de provocări care ne-au obligat să reevaluăm ținte specifice 
sau chiar modul în care lucrăm, și considerăm util să le listăm și pe acestea în raportul 
Consiliului Director 

● Anchete în Centre Locale pentru probleme de siguranță în activitatea 
cercetășească; provocarea aici a venit din faptul că nu aveam un protocol de lucru 
pentru astfel de situații; am dezvoltat unul temporar, până la adoptarea framework-ului 
Safe from Harm anul viitor; de asemenea, am delegat anchete unor colegi din teritoriu; 
rezultatul anchetelor este atașat, conform regulamentului, acestui raport 
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● Lipsa unui trezorier adaugă la sarcinile Directorului Executiv traducerea aspectelor 
financiare ale organizației către Consiliul Director. De la ultima raportare nu am reușit să 
facem pași pentru cooptarea unui coleg în această poziție 

● Demisii colegi - plecarea a doi colegi a însemnat reducerea capacității de muncă a 
Consiliului Director, în special pe probleme administrative și de reprezentare, care s-a 
tradus în mai puține persoane care să poată prelua task-uri în ultimele 12 luni. 

● Pandemia COVID-19 - în mod evident, activitatea fiecăruia dintre noi, a Centrelor Locale 
și a întregii organizații a fost dată peste cap din cauza pandemiei. La nivel personal, la 
fel ca toți ceilalți cercetași, membrii Consiliului Director s-au confruntat cu probleme de 
natură profesională și personală care le-au redus disponibilitatea; la nivel organizațional, 
a trebuit să schimbăm prioritățile și să facem tot ce ne stă în putere să ne asigurăm că 
activitățile cercetășești continuă, pe cât posibil, dar în condiții de maximă siguranță 
pentru cercetași. 

COVID-19 
Consiliul Director a coordonat, alături de Directorul Executiv, răspunsul organizației la pandemie 
și situația deosebită din țară. Punctual: 

● Am creat un Grup de Răspuns rapid format din Oana, Mihaela și Yeti care a fost 
mandatat să ia decizii rapide în răspuns la schimbarea frecventă (și adeseori bruscă) a 
situației din teren și a regulilor impuse de autorități; Am comunicat frecvent și hotărât 
toate măsurile pe care le-am luat. 

● Atunci când părea că am putea fi de folos, am făcut un apel național pentru voluntari 
adulți, pentru a fi pregătiți în eventualitatea în care situația evolua într-o direcție în care 
să putem să sprijinim autoritățile. N-am ajuns să fie nevoie de asta. 

● Am mandatat Echipa de Evenimente să strângă și să distribuie ideile de activități venite 
de la Centrele Locale care au găsit inspirația să dezvolte activități noi, atât în lock-down, 
cât și imediat după. 

● Cu sprijin de la Regiunea Europeană Scout, prin echipa de Diversitate și Incluziune am 
organizat un program de întâlniri online menit să sprijine liderii cercetași în vremurile 
astea complicate - cu invitați și din cercetășie, și din afara ei. 

● După ridicarea stării de urgență, am dezvoltat un set de reguli pe care l-am alcătuit cu 
input de la întreg Consiliul Director, l-am validat cu experți interni / externi și apoi l-am 
adaptat și îmbunătățit cu feedback de la cercetași din toată țara. Documentul este 
actualizat de fiecare dată când este necesar.  

● Am lansat un program (momentan în faza de pilot) pentru patrule, care să le ajute să 
continue activitatea și în condițiile speciale în care ne găsim 
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Anchete (finalizate) ale Consiliului Director 
Conform art. 49, lit. w din Regulamentul ONCR, în cazul unor conflicte sau nereguli la nivelul 
unor activități, Consiliul Director va numi o comisie formată din trei membri, care va investiga și 
va modera stările conflictuale [...]. Comisia va întocmi câte un raport pentru fiecare situație 
Consiliului Director, iar acesta va include respectivele rapoarte în propria evaluare în cadrul 
Adunării Generale. 
 
Ambele rapoarte de mai jos au fost redactate pentru a anonimiza numele persoanelor vătămate 
și a persoanelor care au fost intervievate în cadrul anchetelor, întrucât considerăm că cercetașii 
și familiile lor trebuie să se simtă în siguranță să raporteze problemele cu care se confruntă fără 
să se teamă de atacuri publice sau represiuni. Comisiile și Consiliul Director au avut acces la 
toate faptele în cadrul anchetelor și pot oferi, la nevoie, relații suplimentare. 

Daniel Marin / Centrul Local Baden Powell București (aprilie 2019) 
 
Comisia de anchetare a faptelor reclamate de Mama cercetaș #1 și cercetaș #2 cu privire la 
discuțiile licențioase pe care le avea Cercetaș #1 (temerar) cu Daniel Marin (lider de lupișori al 
Centrului Local Baden Powell), formată din Laura Muntean, Alexandru Vechiu și Roxana 
Crăciun, a fost înființată, ca urmare a unei hotărâri a Consiliului Director al ONCR, pe 25 martie 
2019 și de atunci a avut următoarele întruniri: 
 

● 26 martie 2019 – Întâlnire între membrii echipei pentru analizarea informațiilor pe care le 
aveam până la acel moment și pentru clarificare unor întrebări cu privire la 
comportamentul lui Daniel Marin și al lui Cercetaș #1 în cadrul Centrului Local. În urma 
acestei întâlniri am aflat că răspunsul oferit de Lider #1 mamei a fost unul neoficial, fiind 
părerea lui personală și nu reprezintă hotărârea Consiliul Centrului Local, aceasta 
putând fi regăsită în folder „Mesaj mama-Lider #1” din Drive, Cercetaș #1 este membru 
aspirant al Centrului Local, intrând în organizație la începutul acestui an cercetășesc, iar 
Daniel este lider de 3 ani al Centrului Local, cercetaș de aproximativ 5 ani, fără alte 
abateri și cu un comportament potrivit pentru activitățile cercetășești la care a luat parte 
până acum. La acea dată, Daniel era suspendat de consiliu de la toate activitățile și nu 
mai făcea parte din niciun grup oficial de discuții. 
 

● 28 martie 2019 – Întâlnire cu membrii Consiliul Centrului Local Baden Powell. În urma 
descrierilor făcute de către cei 5 membri rezumăm că Daniel este un tânăr foarte implicat 
în activitățile cercetășești, a fondat unitatea de lupișori, activitatea lui nu a tras semnale 
de alarmă până la momentul reclamației, dar există precedent de limbaj licențios în 
prezența mai multor adulți din Centru Local, niciodată în prezența minorilor, pentru care 
i-a fost atrasă atenția de câteva ori. Membrii consiliului sunt dispuși să reintegreze copiii 



în Centru Local după finalizarea prezentei anchete și vor lua mai multe măsuri cu privire 
la promovarea discuțiilor cu părinții și cu copii despre comportamente neacceptate la 
temerari și care este șirul de acțiuni pe care trebuie să le întreprindă în caz că apare un 
astfel de comportament. 
 

● 30 martie 2019 – Întâlnire cu Mama cercetaș #1 și cercetaș #2, mama temerarului. Din 
discuția purtată cu aceasta a reieșit că l-a cunoscut pe Daniel la o activitate 
cercetășească și acesta i-a oferit impresia de profesionalism. Deși știa de existența unei 
conversații între cei doi, nu a aflat conținutul mesajelor decât în ziua în care a făcut și 
reclamația. Mama cercetaș #1 și cercetaș #2 își dorește să-i aducă pe cei doi copii ai ei în 
continuare la cercetași, după soluționarea anchetei. 

 
În concordanță cu cele scrise mai sus, comisia consideră că informațiile primite sunt veridice, nu 
constituie o farsă sau o glumă făcută de un terț lui Daniel Marin, deoarece discuțiile au loc în 
mai multe zile, de pe două conturi aparținându-i acestuia, dar consideră că informațiile primite 
sunt incomplete, majoritatea discuțiilor fiind trunchiate.  
 
Până în acest moment, nu există informații care să arate că Daniel Marin ar fi avut astfel de 
discuții cu alți membri ai centrului local. Comportamentul general al acestuia a fost adaptat 
activităților cercetășești și lucrului cu copiii, dând dovadă de implicare și dorință de acțiune și 
avansare. Acesta a devenit lider la vârsta de 18 ani, are toate stagiile obligatorii făcute și își 
dorea să devină membru al Echipe de Resurse Umane a ONCR. În relația cu alți adulți din 
cadrul centrului, Daniel făcea glumea și folosea uneori un limbaj licențios, motive pentru care i-a 
fost atrasă atenția de membri din cadrul Consiliului Centrului Local. 
 
În acest moment, luând în considerare toate informațiile pe care le avem, considerăm că nu 
este necesară raportarea către autoritățile de protecție a copilului, fiind doar un caz de limbaj 
extrem, nepotrivit pentru vârsta copilului, pentru raportul dintre cei doi, atât de adult - copil, cât și 
de lider - temerar. 
 
Recomandările echipei sunt: 

1. Suspendarea liderului Daniel Marin pe o perioadă nedeterminată, fără drept de 
reînscriere în alt Centru Local. 

2. Informarea mamei cu privire la deciziile Consiliului Director (CD) de către un reprezentat 
al CD, împreună un reprezentant al Consiliului Centrului Local. 

3. Supravegherea activității lui Cercetaș #1 și Cercetaș #2 pentru reintegrarea în grup de 
către liderii din unitate. 

 
Consiliul Director a acceptat recomandările comisiei. 



Iulian Spătaru / Centrul Local Suspen Deva (aprilie 2020) 
Comisia de anchetă a faptelor reclamate de către Cercetaș #1 cu privire la posibilul abuz sexual 
din partea lui Iulian Spătaru din Centrul Local Deva, formată din Carmen Sicoe (Pauleti), Cătălin 
Răzăilă, Irina Georgescu, a fost înființată ca urmare a unei hotărâri a Consiliului Director al 
ONCR, pe 4.02.2020, și de atunci a avut următoarele întruniri: 
 

● 9.02.2020 - întâlnire între membrii comisiei pentru a stabili pașii de urmat în această 
anchetă și analiza informațiilor pe care le aveam. În urma mailului primit de la CD, am 
stabilit o listă de posibili martori pe care să-i contactăm pentru a verifica veridicitatea 
informațiilor.  

 
● 20.02.2020 - Am hotarat de comun acord cu Iulian Spataru o data la care sa ne intalnim 

in Deva pentru a ne prezenta versiunea lui despre cele intamplate. 
 

● 21.02.2020 - Întâlnire cu membrii Consiliului Centrului Local Deva. In urma discuțiilor 
rezumăm că aceștia au aflat de aceasta situatie doar în momentul anunțului despre 
anchetă. Șeful de Centru Local nu o cunoaște personal pe Cercetaș #1 și nici nu știe să 
mai fi fost semnalate astfel de cazuri. Despre Iulian spune că este într-adevăr un fost 
voluntar în centru, nu mai este cercetaș activ de 3 ani, doar sporadic mai participă la 
activități împreună cu alți lideri, dar a fost inactivat în ONCR doar la începutul anchetei. 
De asemenea, membrii consiliului au declarat că nu au văzut niciodată semne că cei doi 
ar avea o relație. De asemenea, i s-a cerut Adrianei Prodan, șefa Centrului Local Deva, 
dovada faptului că Iulian Spataru nu mai este membru în Centrul Local, însă nu deține 
un astfel de act justificativ. 

 
Conform lui Iulian Spataru, acesta a mers în excursii și la câteva întâlniri împreună cu Cercetaș 
#1. În 2017, cand aceasta relatie amicala s-a terminat, Iulian afirmă că a primit amenințări cum 
că încheierea relației va avea repercusiuni. Recunoaște această relație și spune că relația a avut 
loc după ce Cercetaș #1 a terminat perioada la cercetași.  
 
După discuția cu Iulian și membrii CCL, am contactat pe rând cercetași care au fost la 
exploratori cu Cercetaș #1 în patrulă sau ulterior au participat la activități la care ea a fost lider 
însoțitor.  
 
Cercetaș #2 (explorator în perioada 2013 - 2017) afirmă că în campul organizat de Cercetaș #1 
în calitate de lider în Piatra Craiului în 2013, aceștia au dormit singuri în același cort pe tot 
parcursul campului.  
 
Cercetaș #3 (senior în perioada 2014 - 2016) a afirmat că într-o ieșire din Retezat, în mai 2013, 
aceștia i-au lăsat impresia că ar avea o relație, dar Cercetaș #1 era deja lider și organizase 
campul împreună cu Iulian. Tot Cercetaș #3 a afirmat că uneori Iulian discuta despre sex și le 



punea întrebări pe care ea le consideră incomode seniorilor, dar nu a simțit că acesta i-ar fi 
făcut avansuri ei sau celor de față.  
 
Cercetaș #4 (explorator în perioada 2013 - 2017) spune că a observat o apropiere a acestora 
începând cu ieșirea din luna mai 2013, dar „Cercetaș #1 nu părea deranjată în niciun fel de 
aceste interacțiuni”.  
 
Cercetaș #5 (explorator în perioada 2012 - 2016) a afirmat că Iulian avea discuții “inappropriate” 
cu unele senioare din Centrul Local, mai ales dacă simțea că acestea pot fi ușor de manipulat. 
 
În plus, în urma discuțiilor cu toți membrii actuali sau foști membri ai Centrului Local Deva, am 
constatat ca încă de acum 7 - 8 ani, la activitățile ce implicau dormitul peste noapte, liderii 
dormeau în aceleași corturi cu copiii, invocând diverse motive, de la faptul că nu existau 
suficiente corturi, până la motive de natură comportamentală ale copiilor. Această suspiciune o 
avem și astăzi, întrucât motivele au fost prezentate cu dezinvoltură în timpul discuțiilor avute, 
fără a fi conștientizată expunerea la care sunt supuși adulții în această conjunctură. 
 
Cercetaș #1 a fost contactata prin mail de 3 ori în perioada 21.02.2020 - 12.03.2020, de către 
membrii comisiei de anchetă. I s-a oferit posibilitatea de a discuta prin mail, dacă telefonic i se 
pare inconfortabil. Cu promisiunea de a ne auzi, Cercetaș #1 nu a mai răspuns la mailuri din 
data de 12.03.2020. 
  
De asemenea, nu putem verifica anul nașterii Cercetaș #1 și nici vârsta ei pentru a verifica cele 
raportate, ea neexistând în softul ONCR sau în arhivele Centrului Local Deva. 
 
În urma celor discutate cu foștii și actualii membri ai Centrului Local Deva, considerăm că nu 
este necesară raportarea cazului către autorități, fiind doar un caz de relație consensuală, ambii 
fiind majori, și de limbaj neadecvat al liderului în relația cu exploratorii. 
 
Recomandări  
 

● Verificarea statutului actual al membrului Iulian Spătaru în soft-ul ONCR și a 
documentelor care au stat la baza acelui statut și suspendarea liderului pe perioada 
nedeterminată, fără drept de reînscriere în alt Centru Local.  

● De asemenea, verificarea Centrului Local Deva, dacă mai admite activități, fie ele și 
sporadice, la care sa participe Iulian Spataru 

● Luarea unei sancțiuni disciplinare împotriva Centru Local Deva, după consultarea 
Consiliului Centrului Local Deva, în măsura în care se verifică faptul ca,  în timpul 
activităților, adulții dorm în aceleași corturi cu cercetașii; 

● Organizarea întâlnirilor și activităților cercetășești în prezența a minimum 2 adulți (lider + 
asistent / lider + voluntar adult) 

● Discuție cu membrii (mai ales temerari și explo) despre codul galben, Safe from Harm și 
încurajarea lor să discute cu un adult dacă se simt puși în situații inconfortabile. 



 
Consiliul Director a acceptat recomandările comisiei. 
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DEZVOLTARE
2019 a consemnat intrarea pe eMAG
marketplace și consacrarea pe Goolge
Business. De asemenea, am extins
înțelegerile comerciale cu World Scout
Shops.

PRODUSE NOI
Noutățile au sosit la Scout Shop pe final
de an - hanoracul World Scout și
produsele din ciocolată - au fost
principalele noastre pariuri. Tot la
capitolul pariuri menționăm și
pantalonii scurți -  un pariu pe care ne
propunem să îl câștigăm în anul 2020...

STOCURI ȘI PORTOFOLIU
În condițiile în care am mizat pe
creșterea stocurilor, numărul de
unități din portofoliu s-a păstrat în
jurul cifrei de 330.

PREZENT!
Magazinul a fost reprezentat la
majoritatea evenimentelor majore:
- Adunarea Generală
- București Quest
- Promisiunea Tecuci
- ScoutIS
- Cupa Izvoarelor
- DAC București
- Adunarea Generală Extraordinară

MANAGEMENT
Imposibilitatea legală de a putea
folosi sediul magazinului ca punct de
lucru cu vânzarea a fost un factor care
a încărcat relația cu clienții de la
sediu, a afectat capacitatea de
procesare a comenzilor și a înmulțit
procedurile contabile.

0 3  |  R A P O R T  S C O U T  S H O P  2 0 1 9

EVOLUȚII



DISTRIBUȚIA VÂNZĂRILOR LA EVENIMENTE

WSJ
22.6%

Promisiunea Tecuci
22%

DAC
14.8%

Cupa Izvoarelor
11.5%

AG ONCR
7.3%

AGEx ONCR
6.9%

Festivalul Luminii
6%

BQ
2.9%

CELE MAI VÂNDUTE PRODUSE 
          TOP 10 - cantitativ                              TOP 10 - valoric

PRODUS

Cămașă
Ecuson DAC

Eșarfă temerari
Promisiune lupișori

Eșarfă lupișori
Ecuson Cupa Izvoarelor

Promisiune Temerari
Urmă lup

Ecuson WSJ
Eșarfă națională

BUC.

2.022

1.200

878

833

781

750

683

663

583

581

PRODUS

Cămașă
Eșarfă temerari

Hanorac
Eșarfă lupișori

Eșarfă națională
Eșarfă Promisiunea Tecuci

Eșarfă exploratori
Eșarfă WSJ

Ecuson WSJ
Ecuson Cupa Izvoarelor

LEI

127.437

12.543

11.519

11.157

10.253

8.824

7.386

6.610

6.369

6.303
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CÂT  DE  REPEDE  AJUNG
COMENZILE  DE  LA SCOUT  SHOP

T I M P  M E D I U  D E
L I V R A R E :  9  Z I L E

P R O C E N T U L  C O M E N Z I L O R
L I V R A T E  Î N  2  Z I L E :  5 1 %

C E A  M A I  Î N D E L U N G A T Ă
Î N T Â R Z I E R E :  1 0 6  Z I L E

L U N A  C U  C E L E  M A I  R A P I D E
L I V R Ă R I :  O C T O M B R I E

L U N A  C U  C E L E  M A I  T Â R Z I I
L I V R Ă R I :  I U L I E

T I M P  M E D I U  D E  L I V R A R E  -
O C T O M B R I E :  2  Z I L E

T I M P  M E D I U  D E  L I V R A R E  -
D E C E M B R I E :  2 0  D E  Z I L E

V A L O A R E A  M E D I E  A  U N E I
C O M E N Z I :  4 7 3  L E I

C O M E N Z I  S U B  V A L O A R E A
M E D I E :  7 5 %

C O M E N Z I  P E S T E  V A L O A R E A
M E D I E :  1 7 0
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397.649 lei
VENITURI

210.624 lei
UNIFORMĂ ȘI PEDAGOGICE

11.5%
2019 > 2018

100.389 lei
CHELTUIELI

Anul 2019 a fost ultimul an plin pentru 2 dintre membrii Comisiei de Supraveghere a
magazinului. În primăvara anului 2020, Sorin Boroș și Norbert-Eusebiu Ilea-Ferenț își încheie
mandatul, urmând ca Consiliul Director să selecteze alte două persoane pentru aceste poziții,
care să se implice alături de Anca Busuioc.

FINAL DE MANDAT PENTRU MEMBRII COMISIEI

ECHIPA SCOUT SHOP
Comisia de Supraveghere:
 - Sorin Boroș
 - Norbert-Eusebiu Ilea-Ferenț
 - Anca Busuioc

Administrator - Mihaela Gîrleanu
Manager - Adrian Popescu
Asistent vânzări - Andreea Ionescu
Design - Bogdan Bădăluță

PERSPECTIVE
PENTRU 2020
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Cuprins



Misiune

Viziune 2023



STABILITATE ȘI 
SUSTENABILITATE

DIRECȚII STRATEGICE
PLATFORMA EDUCAȚIONALĂ

INFRASTRUCTURA



În 2019 amÎMBUNĂTĂȚIRI



PROVOCĂRI



În 2019 am adus cercetașii împreună



În 2019 am adus cercetașii împreună



În 2019, am găzduit cercetași internaționali



În 2019, am găzduit

Cercetași din România

Grupuri externe



În 2019 am 
crescut 

Ceramica de 
Nocrich

Am participat



31.AUG - 1.SEP - Târgul Olarilor 

19.SEP - atelier 15 persoane din Ungaria
Am facilitat



30.SEP - 4.OCT - întâlnire cu MS 
Regele Carl XVI Gustaf al Suediei, 
HRH Marele Duce Henri de 
Luxembourg, HRH Marele Duce 
Moștenitor Guillaume de 
Luxembourg și membrii World Scout 
Foundation



Echipa 
Nocrich

Consiliul Centrului Cercetășesc:

48 voluntari

EVS
Service Civique



În 2019 am dezvoltat 
o familie de 

voluntari unită



Evenimente

În 2019 am 
adus Nocrich 
mai aproape 

de voi 



Proiect Bicicultura



În 2019 ne-am dezvoltat și am format 
echipa la următoarele traininguri:



În 2019 am facilitat



Vizită H.C.Habermann

13 Iulie 2019



Vizită FOSE

Întalnirea 

anuală 

Friends of 

Scouting 

Europe la 

Nocrich și 

prezentarea 

proiectelor 

propuse de 

centrele 

locale



În 2019 ne-am 
împrietenit și 
am colaborat 

cu



Goose 
Network



Și acum?



VĂ MULȚUMIM 
pentru că ne sunteți alături!



Eligibilitatea GC de a deveni CL în AGEx 2020 din 14 noiembrie 2020

Nr. 
AVIZARE 

CONSILIUL 
DIRECTOR

Indeplinesc 
conditiile 
statutare 
pentru a 

deveni CL?

Denumire Localitate Judeţ

Data de 
primire a 

autorizatiei 
funcționare

Minim 6 luni de la 
data Autorizaţiei

Minim 25 de 
membri 

(cf datelor 
membri.scout.ro)

Raport de activitate pe 
membri.scout.ro

Minim 2 
unități Semestrul 1

Solicitare 
catre AG 
pentru a 

deveni CL 
prin 

completare 
formular 

online

Exprimarea intenției (în grupul 
ccl) pentru a deveni  CL - Text și 

Video
Prezență AG

Trimitere 
mandat 
scanat 

participare 
AG

Comentarii

1 DA DA Acvila Pașcani Iași 07.12.2019 da da da da da da

https://ag.scout.ro/wp-
content/uploads/sites/15/2020/10/Ac
vila-Pascani.pdf  

2 DA DA Dacia Pontica Constanța Constanța 16.11.2019 da da da da da da Argumentare scrisă

3 DA DA Drumul Crinului Voluntari Ilfov 01.08.2019 da da da da da da Video
4 DA DA Ferdinand I București 07.12.2019 da da da da da da Video

5 DA DA Licuricii

Căpățânești Buzău 06.10.2018 da

da da da da da

https://ag.scout.ro/wp-
content/uploads/sites/15/2020/10/Lic
uricii-converted.pdf si https://ag.
scout.ro/wp-
content/uploads/sites/15/2020/10/Lic
uricii-Buzau.mp4
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R. Art 126 (2) Suspendare are loc pe o perioadă cuprinsă între 3 și 6 luni. (În deciziile CD de obicei e menţionată perioada de 6 luni de suspendare)
R. Art. 126 (5) Dacă după trecerea perioadei de suspendare nu s-a remediat situația care a dus la suspendare, se va extinde automat suspendarea 
pentru încă 6 luni și Centrul Local respectiv va fi propus spre desfiinţare.
R. Art. 126 (7) Propunerea spre desfiinţare se înscrie pe ordinea de zi a următoarei Adunări Generale, chiar dacă Centrul Local i se ridică între timp 
suspendarea.
Conform hotărârii adunării generale din 16 aprile 2010 (“Un centru local care nu este reprezentat la două adunări generale consecutive, se propune 
spre desfiinţare, printr-o decizie a Consiliului Director”).

Centrele Locale propuse spre desființare la AGEx 2020

Nr. Denumire CL Localitate Județ Persoana de 
contact Argumente

1 Posada-Perișani Perișani Vâlcea Mărioara Perișanu
Centrul Local solicită desființarea din cauza faptului că nu mai au 

lideri care să susțină activitățile.

2 Naparis Pucioasa Dambovita
Elena Cătălina Pîrvu 

Posta

Netransmiterea raportului anual de activitate pe o perioada mai 
mare de 6 luni. De asemenea, acestia nu au mai fost prezenti la 

ultimele doua Adunari Generale.

3
Cercetasii Cascada 

Putnei Tulnici Vrancea Maricica Mengher
Netransmiterea  Raportului anual de activități pe o perioada mai 

mare de 6 luni si pentru neplata cotizației S 2 -2019

4 Hei, Gîrleni! Gîrleni Bacău Roxana-Georgiana 
Zaharia

Netransmiterea  Raportului anual de activități pe o perioada mai 
mare de 6 luni si pentru neplata cotizației S 2 -2019

5

Ion Soiu

Cristian Brasov Sorin Dulgheriu

Întrucât Centru Local a fost suspendat de la ultimul AG, cf R. Art. 
126 (7), propunerea spre desfiinţare se înscrie pe ordinea de zi a 
următoarei Adunări Generale, chiar dacă Centrul Local i s-a ridicat 

între timp suspendarea.

6 Craiova Craiova Dolj Oana Ghiocea
Centrul Local solicită desființarea din cauza faptului că nu mai au 

membri.
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CL de a deveni PJ   

Nr.
AVIZARE 

CONSILIUL 
DIRECTOR

Centru Local Localitate Judeţ Persoană de 
contact

A completat 
formularul 

online

A trimis 
argumentarea 
& documentele 

justificative

Data de 
primire a 

autorizatiei 
de 

functionare

Dată decizie 
de înființare 

CL
Minim 1 an

Minim 10 
lideri și 50 
de membri 

Sediul stabil
Capacitate 
gestiune 
financiară

Capacitate 
atragere 
fonduri

Activ 
patrimonial 

minim 2 
salarii 

minime pe 
economie

Sem I 2019 Prezent la 
AG Comentarii Documente 

justificative

1 DA
Radu de la 

Afumaţi
Râmnicu 
Vâlcea Vâlcea Ovidiu Popa Da Da 10.12.2015 01.04.2017 Da Da Da Da Da Da Da Documente justificative

2 DA Dapyx Medgidia Constanța Cristian Vrînceanu Da Da 06.10.2018 12.04.2019 Da Da Da Da Da Da Da Documente justificative

3 DA
Constantin 
Sapatino Iasi Iasi Elena Ungureanu Da Da 09.10.2013 10.05.2014 Da Da Da Da Da Da Da Documente justificative

4 DA DAOS Deva Hunedoara Adriana Prodan Da Da 1992 1998 Da Da Da Da Da Da Da Documente justificative
5 DA Phoenix Arad Arad Andrei Stana Da Da 17.09.2005 11.03.2006 Da Da Da Da Da Da Da Documente justificative
6 DA Sfantul Dumitru Valea Lupului Iasi Petronela Petrea Da Da 02.10.2010 Da Da Da Da Da Da Da Documente justificative
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Începând cu 2019, propunem spre dezbatere Adunării Generale o reprezentare a bugetului în strânsă legătură cu proiectele pe care ni                    

le-am propus pentru atingerea Viziunii 2023 - lucruri pe care le putem evalua cu toții prin prisma rezultatelor pe care ni le dorim de la                         

nivelul central al organizației noastre.  

 

Credem că este important ca fiecare delegat la Adunarea Generală și membru care votează la nivel local acest subiect să înțeleagă                     

caracteristicile principale și regulile de bază în gestiunea financiarului organizației. 

 

În timp ce considerăm că hotărârile Adunării Generale cu privire la buget ar trebui să se ia la acest nivel macro, simplificat, organizația                       

rămâne dedicată transparenței cu privire la gestiunea financiară, atât din punct de vedere legal, cât și ca principiu fundamental de                    

funcționare, prin prezentarea rapoartelor financiare complete în Adunarea Generală ordinară din aprilie - unde se pot vedea în detaliu                   

toate cheltuielile făcute în anul precedent, de oricine interesat, cât și prin validarea acestor rapoarte de Comisia de Cenzori, organ de                     

control ales de Adunarea Generală. 

 

Caracteristicile propunerii de buget pentru anul 2021 

 

1. Bugetul este structurat ca și estimativ de cheltuieli pe Proiectele Strategice ale organizației, la care se adaugă cheltuielile fixe                   

care provin din proiectele transversale și costurile aferente Operaționalului și Guvernanței 

- Proiectele Strategice 

- PACT Proiectul #1: Program atractiv pentru copii și tineri 

- COOL Proiectul #2: Cercetășia accesibilă și atractivă pentru adulți 

- CLS Proiectul #3: Centre Locale Sustenabile/ Sănătoase 

- SMGO Proiectul #4: Show Must Go On 

- Transversale: TECH, Comunicare, Internațional 

- Guvernanța include costurile legate de AG, ședințele de CD și cotizațiile ONCR la celelalte structuri - WOSM, ESR, CTR,                   

VOLUM, FOND 

Anexa 9
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- Operațional ul include costurile administrative ale gestiunii organizației, inclusiv cele cu personalul și taxele aferente              

acestora, costurile de chirie și de administrare ale Sediului Național, contabilitate și cheltuieli legale 

2. Sursele de venit estimate se împart în trei mari categorii:  

- Venituri sigure 

- Venituri în curs de obținere care atrag după sine probabilitatea cu privire la derularea de activități în funcție de obținerea                    

sau nu a finanțării 

- Venituri independente care nu afectează derularea activității și fac referire în general la contribuțiile personale pentru                

participarea la evenimente și asigurarea de costuri personale în activitate (campuri, cursuri de formare, evenimente               

internaționale etc.) 

3. Veniturile sigure se împart la rândul lor în două mari categorii 

- Cotizații - estimarea veniturilor din cotizații aferente anului 2020 este raportată la 5500 de cercetași, o scădere cu aprox.                   

20% a numărului de membri 

- Venituri din sponsorizări și finanțări deja existente - fonduri deja existente în contul ONCR care pot fi alocate 

4. Veniturile din cotizații reprezintă aproximativ 20% din totalul de venituri estimate, în timp ce veniturile din sponsorizări și                  

finanțări de 50%, iar cele din contribuții de 30% 

5. Se elimină ca sursă de venit taxa de 10 EUR pentru participarea la evenimente internaționale, cheltuielile de funcționare                  

ale echipei Departamentului Internațional fiind suportate din aceleași tipuri de venit ca și a celorlalte echipe (cotizații în limita                   

disponibilului sau sponsorizări/ finanțări etc.) 

6. Ne așteptăm la o scădere a veniturilor ca urmare a pandemiei, nu doar din cotizații, ci și din sponsorizări/ finanțări, motiv                     

pentru care intenționăm să acționăm activ și atipic pentru a compensa bugetul. 

 



 


