
Propunere pentru ordinea de zi a Adunarii Generale a ONCR 
din partea Centrului Local “Nord” Cluj-Napoca 

 

 

Context:  

 

● Avand in vedere punctul 11 al PV al sedintei de Consiliu Director din 7-8 Martie 2020, 

● punctul 8, alineatul 1, al Ordinii de zi a Adunerii Generale a ONCR 

● prevederile Legii 129/2019 

 

Organizatia Nationala Cercetasii Romaniei urmeaza sa inregistreze toate Sucursalele (C.L. fara 

personalitate juridica) in registrul Asociatiilor si Fundatiilor (adica sa devina Filiale - cu PJ). 

Motivele ce tin de Legea 129/2019, Sectiunea XI - Dispoziții privind modificarea și completarea 

unor acte normative, Art 53, punctul 6 sunt evidente:  

 

6. La articolul 131 (Legea 26/2000), după alineatul (2) se introduce un nou 

alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: 

" 

(21) Sucursalele își pot desfășura activitatea numai după înscrierea lor în Registrul 

asociațiilor și fundațiilor. Cererea de înscriere, însoțită de hotărârea adunării 

generale, se va depune la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție își are sediul 

asociația, prevederile art. 8-12 aplicându-se în mod corespunzător." 

 

In ceea ce priveste “Descentralizarea administrativa prin empowerment local (PJ pentru toate 

Centrele Locale) aparut in PV al sedintei de CD, 

 

CL. Nord Cluj-Napoca exprima urmatoarele puncte de vedere: 

 

- Intr-adevar, existenta Personalitatii Juridice la nivel local duce spre o mai buna 

responsabilizare si gestiune a activitatii locale. In acelasi timp degreveaza foarte mult 

structurile nationale care se ocupa in prezent prea mult timp cu probleme ce tin de 

administrarea Centrelor Locale.  

- Avand in vedere ca existenta obligativitatii de a fi inregistrat ca Persoana Juridica inainte 

de a-si desfasura activitatea, consideram noi ca initiativele de infiintare de grupuri de 

cercetasi vor fi ingreunate si pe alocuri chiar descurajante 

- Consideram ca infiintarea de grupuri de cercetasi ar trebui sa fie cat mai facila si usoara 

din punct de vedere procedural, pentru a putea creste structura organizatiei - crestem 

astfel gradul de acces la cercetasie si numarul de cercetasi. 

- Mai exista o situatie in care aceasta masura - de a transforma toate C.L. in filiale - poate 

ingreuna dezvoltarea cercetasiei la nivel local, prin suprapunerea intutila a activitatilor 

administrative si birocratice. Mai exact acolo unde exista 2+ C.L. in aceeasi localitate, 
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discutam despre mai multe contabilitati, Consilii de C.L., gestiuni, conturi bancare, toate 

cu multiplu dat de numarul de C.L.  

De ex: intr-un oras cu 2 C.L. vor exista doua entitati juridice cu tot ce implica ele.  

Intr-un oras cu 15 C.L. vor exista 15 entitati juridice, 15 contabilitati separate, 15 gestiuni 

separate, etc., ceea ce consideram ca este contra-productiv. Exista implicatii atat cu 

privire la gestiune cat si la raportarea fata de partenerii externi.  

 

Motive pentru care propunem urmatoarele:  

 

- Sa ne uitam cu atentie la implicatiile acestei decizii. 

- Pentru a respecta Legea mai sus mentionata, pentru a degreva structurile nationale si 

pentru a descentraliza organizatia, propunem o varianta care tine cont si de 

dezvoltarea organizatiei, usurintei de infiintare a unui grup de cercetasi si 

eficientizarea administrarii si gestiunii la nivel local, acolo unde exista mai mult de 

un C.L.  

 

Practic, in acest moment exista 2 tipuri de structuri ale organizatiei noastre:  

- Structuri formale (AG, CD, CNC, C.L, Etc) - infiintate prin decizii ale AG, etc. 

- Structuri informale (unitati, patrule) care nu au o gestiune formala proprie (cont 

bancar, contabilitate, etc) 

 

Propunerea 

Propunerea C.L. este sa introducem o noua structura informala - de Grup de Cercetasi. 

Un Grup de Cercetasi este format din Unitati, Patrule si Lideri, ca si o unitate a unitatilor, 

dar care nu gestioneaza membri independent.  

Aceasta functie ar reveni C.L. structura ONCR cu PJ, in care se inscriu membri, care 

incaseaza cotizatiile, gestioneaza materialele si finantele, imaginea, recrutarea si 

parteneriatele.  

 

Mai specific, in localitatile cu mai mult de un C.L., sa existe o singura entitate juridica, 

denumita Centru Local, care e formata din Grupuri de Cercetasi (sau alt nume), care la 

randu-i este format din unitati si patrule. 

 

Consideram ca prin infiintarea acestei structuri informale si redefinirea rolului C.L. am 

avea beneficii mai multe, indeplinind: 

● conditiile legale  

● degrevarea structurilor nationale  

● inlesnirea conditiilor de infiintare de Grupuri de Cercetasi, cu un numar redus de 

membri, sub egida celui mai apropiat C.L. 

 

Infiintarea unei echipe / comisii care sa analizeze modalitatile optime pentru a indeplini 

aceste 3 criterii esentiale in dezvoltarea si viitorul ONCR 


