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 Secțiunea B. Consiliul Director  Secțiunea B. Consiliul Director

 ==================  ==================

  

-Art. 40. Consiliul Director conduce activitatea ONCR în 

intervalul dintre sesiunile Adunării Generale și asigură 

punerea în execuție a hotărârilor acesteia.

+Art. 40. Consiliul Director conduce activitatea ONCR în 

intervalul dintre sesiunile Adunării Generale și asigură 

punerea în execuție a hotărârilor acesteia. Consiliul 

Director emite Decizii și aprobă Procedurile de Lucru 

pentru toate structurile ONCR.

  

 Art. 41.  Art. 41.

- (1) Consiliul Director este format din 11 membri 

ai ONCR (președintele și 10 membri) aleși pentru un 

mandat de trei ani de către Adunarea Generală prin votul 

secret a cel puțin 50%+1 din totalul delegaților 

prezenți.

+ (1) Consiliul Director este format din 7 membri ai 

ONCR (președintele și 6 membri) aleși pentru un mandat de 

trei ani de către Adunarea Generală prin votul secret a 

cel puțin 50%+1 din totalul delegaților prezenți.

- (2) Președintele este ales nominal de către 

Adunarea Generală,iar ceilalti 10 sunt aleși cu titlul de 

membri.

+ (2) Președintele este ales nominal de către 

Adunarea Generală, iar ceilalti 6 sunt aleși cu titlul de 

membri.

  (3) Președintele numește vicepreședintele dintre 

membrii Consiliului Director.

  (3) Președintele numește vicepreședintele dintre 

membrii Consiliului Director.

  (4) Trezorierul ONCR este un membru ex oficio, 

numit de Consiliul Director.

  (4) Trezorierul ONCR este un membru ex oficio, 

numit de Consiliul Director.

  

 Art. 42.  Art. 42. 

  (1) Consiliul Director stabilește atribuțiile 

membrilor acestuia pe baza priorităților (obiectivelor 

strategice) ale ONCR, adoptate de Adunarea Generală, 

componența pe responsabilități a Consiliului Director 

fiind anunțată de președinte în cadrul Adunării Generale

  (1) Consiliul Director stabilește atribuțiile 

membrilor acestuia pe baza priorităților (obiectivelor 

strategice) ale ONCR, adoptate de Adunarea Generală, 

componența pe responsabilități a Consiliului Director 

fiind anunțată de președinte în cadrul Adunării Generale

  (2) Membrii Consiliului Director care au atribuția 

de a coordona realizarea obiectivelor strategice sunt 

numiți Responsabili Naționali pentru fiecare obiectiv.

  (2) Membrii Consiliului Director care au atribuția 

de a coordona realizarea obiectivelor strategice sunt 

numiți Responsabili Naționali pentru fiecare obiectiv.

- (3) Comisarul internațional are atribuții legate 

de activitățile cercetășești cu caracter internațional și 

nu are responsabilitatea nici unui obiectiv strategic.

+ (3) Comisarul internațional conduce Departamentul 

Internațional și are atribuții legate de relația cu orice 

structuri cercetășești din afara țării; nu are 

responsabilitatea nici unui obiectiv strategic.

  (4) Trezorierul este consultant pentru politica 

financiară a ONCR, fără drept de vot în Consiliul 

Director.

  (4) Trezorierul este consultant pentru politica 

financiară a ONCR, fără drept de vot în Consiliul 

Director.

  (5) Atribuțiile președintelui, vicepreședintelui 

și trezorierului sunt prezentate in extenso, în fișele 

posturilor respective, din prezentul Regulament.

  (5) Atribuțiile președintelui, vicepreședintelui 

și trezorierului sunt prezentate in extenso, în fișele 

posturilor respective, din prezentul Regulament.

+ (6) Toți membri sunt responsabili de a păstra o 

comunicare constantă cu colegii de Consiliu Director, 

răspunzând într-un timp rezonabil solicitărilor care îi 

sunt adresate.

  

-Art. 43. +Art. 43. Secretarul Consiliului Director

- (1) Secretarul Consiliului Director este unul din 

membrii consiliului, desemnat prin aceeași procedură ca 

și Responsabilii Naționali și fără a avea atribuții 

privind prioritățile strategice ale ONCR.

+ (1) este unul din membrii consiliului, desemnat 

prin aceeași procedură ca și Responsabilii Naționali și 

fără a avea atribuții privind prioritățile strategice ale 

ONCR.

- (2) Secretarul Consiliului Director semnează, 

alături de președintele ONCR, toate deciziile 

+ (2) semnează, alături de președintele ONCR, toate 

deciziile consiliului, precum și alte documente oficiale 
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consiliului, precum și alte documente oficiale emise de 

această structură.
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+ (3) se îngrijește de publicarea deciziilor 

consiliului către Centrele Locale

  

 Art. 44.  Art. 44.

  (1) Consiliul Director se intrunește în ședintă 

ordinară trimestrială, sau extraordinară, de câte ori 

este nevoie.

  (1) Consiliul Director se intrunește în ședintă 

ordinară trimestrială, sau extraordinară, de câte ori 

este nevoie.

  (2) Data ședinței Consiliului Director și ordinea 

de zi propusă vor fi anunțate membrilor Consiliului, de 

către secretarul Consiliului, cu cel puțin 7 zile înainte 

de termen.

  (2) Data ședinței Consiliului Director și ordinea 

de zi propusă vor fi anunțate membrilor Consiliului, de 

către secretarul Consiliului, cu cel puțin 7 zile înainte 

de termen.

- (3) Prezența a ¾ din totalul membrilor constituie 

cvorumul necesar desfășurării ședinței.

+ (3) Prezența a 3/4 din totalul membrilor 

constituie cvorumul necesar desfășurării ședinței.

- (4) Deciziile Consiliului Director se iau cu 

majoritatea simplă de voturi a persoanelor prezente cu 

drept de vot.

  (5) Absența președintelui sau a oricărui membru al 

Consiliului Director de la trei ședințe consecutive 

atrage de la sine demiterea acestuia din Consiliul 

Director și completarea vacanțelor conform prevederilor 

art.43.

  (5) Absența președintelui sau a oricărui membru al 

Consiliului Director de la trei ședințe consecutive 

atrage de la sine demiterea acestuia din Consiliul 

Director și completarea vacanțelor conform prevederilor 

art.43.

- (6) Consiliul Director poate decide participarea 

la ședințe, în calitate de invitați, fără drept de vot, a 

șefilor centrelor locale sau a altor lideri, precum și 

persoanelor din afara organizației, în funcție de 

conținutul ordinii de zi.

+ (6) Juristul ONCR sau persoana cu pregătire 

juridică, angajat sau voluntar al ONCR poate participa la 

ședințele CD, fără drept de vot. 

- (7) La ședintele Consiliului Director participă 

obligatoriu și fără drept de vot Directorul executiv și 

trezorierul.

+ (7) Consiliul Director poate decide participarea 

la ședințe, în calitate de invitați, fără drept de vot, a 

juristului organizației, a șefilor centrelor locale sau a 

altor lideri, precum și persoanelor din afara 

organizației, în funcție de conținutul ordinii de zi.

+ (8) La ședintele Consiliului Director participă 

obligatoriu și fără drept de vot Directorul executiv și 

trezorierul.

+ (9) Consiliul Director poate discuta și lua 

decizii și folosind sisteme informatice (email, aplicații 

internet), fără ca acestea să înlocuiască întâlnirile 

trimestriale

+ (10) Deciziile se vor lua cu majoritatea simplă de 

voturi a persoanelor prezente cu drept de vot. În cazul 

deciziilor luate online, deciziile se vor lua cu 

majoritatea simplă de voturi a tuturor membrilor 

Consiliului Director.

+ (11) Toate discuțiile cu privire la decizii luate 

online trebuie să fie arhivate și accesibile similar 

proceselor verbale ale întâlnirilor CD.

+ (12) Toate deciziile care sunt încă deschise 

votului până la data unei întâlniri de CD vor fi trecute 

pe ordinea de zi a acelei întâlniri.

  

 Art. 45.  Art. 45. 

- (1) In perioada dintre Adunările Generale sunt 

posibile cel mult trei înlocuiri în cadrul Consiliului 

Director, determinate de demisii, boală, deces sau 

sancțiune, folosindu-se candidații la Consiliul Director 

respinși la ultima Adunare Generală de alegeri, în 

ordinea descrescătoare a voturilor obținute, modificări 

care vor fi supuse aprobării la prima Adunare Generală a 

ONCR.

+ (1) In perioada dintre Adunările Generale sunt 

posibile cel mult trei înlocuiri în cadrul Consiliului 

Director, determinate de demisii, boală, deces sau 

sancțiune, folosindu-se candidații la Consiliul Director 

respinși la ultima Adunare Generală de alegeri dar care 

au îndeplinit 50%+1 voturi, în ordinea descrescătoare a 

voturilor obținute, modificări care vor fi supuse 

aprobării la prima Adunare Generală a ONCR.

- (2) In situația în care nici unul dintre aceștia 

nu va accepta funcția, CD va funcționa cu numărul de 

membri rămași până la prima Adunare Generală când vor fi 

organizate alegeri pentru completarea CD. In situația 

înlocuirii a mai mult de 3 membri ai CD, acesta va 

+ (2) In situația în care nici unul dintre aceștia 

nu va accepta funcția, CD va funcționa cu numărul de 

membri rămași până la prima Adunare Generală când vor fi 

organizate alegeri pentru completarea CD. In situația 

înlocuirii a mai mult de 3 membri ai CD, sau în situația 

în care rămân mai puțin de 4 membri în CD, acesta va 
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- (3) In cazul vacanței funcției de președinte, 

interimatul acestei responsabiliăți este preluat de către 

vicepreședinte, până la următoarea Adunare Generală 

anuală, cand va fi ales un președinte interimar, care va 

asigura exercițiul mandatului curent până la noile 

alegeri din urnătoarea Adunare Generală.

+ (3) Nu se consideră un mandat în sensul art. 29 

mandatele asumate în condițiile Art. 45. punctele (1) și 

(2)

+ (4) In cazul vacanței funcției de președinte, 

interimatul acestei responsabiliăți este preluat de către 

vicepreședinte, până la următoarea Adunare Generală 

anuală, cand va fi ales un președinte interimar, care va 

asigura exercițiul mandatului curent până la noile 

alegeri din urnătoarea Adunare Generală.

  

 Art. 46.  Art. 46. 

  (1) Sedintele Consiliului Director sunt conduse de 

președinte iar în lipsa acestuia de vicepreședinte.

  (1) Sedintele Consiliului Director sunt conduse de 

președinte iar în lipsa acestuia de vicepreședinte.

  v. propune candidați pentru organismele OMMS sau 

cele europene și regionale.

  v. propune candidați pentru organismele OMMS sau 

cele europene și regionale.

  w. stabilește componența delegaților Consiliului 

Director care reprezintă organizația în țară și 

străinătate, primind apoi o informare asupra problemelor 

discutate.

  w. stabilește componența delegaților Consiliului 

Director care reprezintă organizația în țară și 

străinătate, primind apoi o informare asupra problemelor 

discutate.

  x. în caz de conflicte în cadrul structurilor ONCR 

(la nivel local sau național) sau nereguli la nivelul 

unor activități, Consiliul Director va numi o comisie 

formată din trei membri, care va investiga și va modera 

stările conflictuale, propunând soluții Consiliului 

Director. Comisia va întocmi câte un raport pentru 

fiecare situație Consiliului Director, iar acesta va 

include respectivele rapoarte în propria evaluare în 

cadrul Adunării Generale.

  x. în caz de conflicte în cadrul structurilor ONCR 

(la nivel local sau național) sau nereguli la nivelul 

unor activități, Consiliul Director va numi o comisie 

formată din trei membri, care va investiga și va modera 

stările conflictuale, propunând soluții Consiliului 

Director. Comisia va întocmi câte un raport pentru 

fiecare situație Consiliului Director, iar acesta va 

include respectivele rapoarte în propria evaluare în 

cadrul Adunării Generale.

+ y. aprobă proiectele de amploare ale Centrelor 

Locale, care aduc un risc crescut organizației, oferind 

un răspuns solicitărilor de acest gen în cel mai scurt 

timp posibil

  

 Art. 49. Atribuțiile președintelui, vicepreședintelui, 

comisarului internațional și Responsabililor Naționali 

sunt prezentate în Regulament.

 Art. 49. Atribuțiile președintelui, vicepreședintelui, 

comisarului internațional și Responsabililor Naționali 

sunt prezentate în Regulament.

      

  i. obligația de a prezenta Comitetului executiv un 

raport anual de activitate: toate Centrele locale legal 

înființate; termenul limită de trimitere a raportului 

este data de 15 februarie a anului următor.

  i. obligația de a prezenta Comitetului executiv un 

raport anual de activitate: toate Centrele locale legal 

înființate; termenul limită de trimitere a raportului 

este data de 15 februarie a anului următor.

  k. obligația de a organiza Adunarea Generală a 

Centrului Local: toate Centrele locale

  k. obligația de a organiza Adunarea Generală a 

Centrului Local: toate Centrele locale

  l. obligația de a declara la Adunarea Generală a 

Centrului local patrimoniul și numărul de membri: toate 

Centrele locale.

  l. obligația de a declara la Adunarea Generală a 

Centrului local patrimoniul și numărul de membri: toate 

Centrele locale.

+ m. obligația de a cere aprobarea Consiliului 

Director pentru desfășurarea de proiecte care au 

potențialul de a crea riscuri pentru întreaga 

organizație, indiferent dacă Centrul Local este filială 

sau sucursală. Pentru a se încadra în această categorie, 

proiectele propuse trebuie să îndeplinească unul sau mai 

multe din următoarele criterii:

+     (1) Proiectul angajează extern Centrul Local 

pe o perioadă de mai mult de un an

+     (2) Proiectul are un buget total de mai mult 

de 50.000 EUR

+     (3) Proiectul are o finanțare ale cărei 

condiții includ posibilitatea obligativității returnării 

finanțării în cazul neîndeplinirii unor obiective

+     (4) Proiectul are / caută o finanțare din bani 

publici la nivel național (Ministere, fonduri naționale)
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+     (5) Proiectul se desfășoară în parteneriat cu 

un potențial partener de nivel național al ONCR

+     (6) Proiectul implică o asociere care poate 

prejudicia imaginea cercetășiei în comunitate, atât în 

cazul successului cât și în cazul eșecului proiectului.

+ n. obligatia de a desfășura doar proiecte care, 

prin specificul lor, să se încadreze în desfășurarea 

programului educativ cercetășesc pentru membrii Centrului 

Local sau să aducă Centrului Local resursele necesare 

pentru a îndeplini același scop

  

 Art. 90.  Art. 90. 

  (1) Plata cotizațiilor Centrelor locale către ONCR 

se efectuează trimestrial.

  (1) Plata cotizațiilor Centrelor locale către ONCR 

se efectuează trimestrial.

  

 Art. 107.  Art. 107. 

  (1) Materialele care sunt deteriorate din 

neglijență sau proastă folosință precum și cele lipsă 

sunt imputabile celui în grija căruia au fost 

încredințate.

  (1) Materialele care sunt deteriorate din 

neglijență sau proastă folosință precum și cele lipsă 

sunt imputabile celui în grija căruia au fost 

încredințate.

- (2) Materialele care au peste 3 ani de utilizare 

și prezintă un grad înalt de uzură ce le fac 

inutilizabile sau nesigure în exploatare, se casează de 

către o comisie a Centrului local (sau a Consiliului 

Director ) numită în acest scop, și se scot din inventar.

+ (2) Materialele care au peste 3 ani de utilizare 

și prezintă un grad înalt de uzură ce le fac 

inutilizabile sau nesigure în exploatare, se casează de 

către o comisie a Centrului local (sau a Consiliului 

Director) numită în acest scop, și se scot din inventar.

  

 Art. 108.  Art. 108.

  (1) Fiecare Centru local poate să aibă ștampila sa 

proprie care să conțină sigla ONCR și denumirea Centrului 

local.

  (1) Fiecare Centru local poate să aibă ștampila sa 

proprie care să conțină sigla ONCR și denumirea Centrului 

local.
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  (7) Un membru al ONCR are dreptul de a fi ales ca 

membru al Consiliului Director, indiferent de funcția 

deținută, doar pentru două mandate consecutive.

  (7) Un membru al ONCR are dreptul de a fi ales ca 

membru al Consiliului Director, indiferent de funcția 

deținută, doar pentru două mandate consecutive.

  

 Art. 27. Funcţionare  Art. 27. Funcţionare

- (1) Consiliul Director stabileşte atribuţiile 

membrilor acestuia pe baza obiectivelor strategice ale 

ONCR adoptate de Adunarea Generală, componenţa pe 

responsabilităţi a Consiliului Director fiind anunţată de 

către preşedinte în cadrul Adunării Generale.

+ (1) Consiliul Director stabileşte atribuţiile 

membrilor acestuia pe baza obiectivelor strategice ale 

ONCR adoptate de Adunarea Generală, componenţa pe 

responsabilităţi a Consiliului Director fiind anunţată de 

către preşedinte cât mai curând după Adunărea Generală de 

alegeri.

- (2) Cei 5 membri vor fi numiți de către Consiliul 

Director Coordonatori Naţionali pentru fiecare dintre 

prioritățile strategice ale ONCR şi pentru fiecare din 

zonele desemnate de Consiliul Director.

+ (2) Membri vor fi numiți de către Consiliul 

Director Coordonatori Naţionali pentru fiecare dintre 

prioritățile strategice ale ONCR şi pentru fiecare din 

zonele desemnate de Consiliul Director.

- (3) Comisarul Internaţional este unul din cei 5 

membri aleşi, care nu are ca atribuţie nici o prioritate 

strategică.

+ (3) Comisarul Internaţional este unul din cei 6 

membri aleşi, care nu are ca atribuţie nici o prioritate 

strategică.

  (4) Trezorierul este consultant pentru politica 

financiară a ONCR, fără drept de vot în Consiliul 

Director.

  (4) Trezorierul este consultant pentru politica 

financiară a ONCR, fără drept de vot în Consiliul 

Director.

- (5) Juristul sau persoana cu pregătire juridică, 

angajat sau voluntar al ONCR poate participa la ședințele 

CD, fără drept de vot.

  (6) Consiliul Director se întruneşte în şedinţă 

ordinară trimestrială, sau extraordinară, de câte ori 

este nevoie.

  (6) Consiliul Director se întruneşte în şedinţă 

ordinară trimestrială, sau extraordinară, de câte ori 

este nevoie.

- (7) Prezenţa a 3/4 din totalul membrilor 

constituie cvorumul necesar desfăşurării ședinței.

+ (7) Absența Președintelui sau a oricărui membru al 

Consiliului Director de la trei ședințe consecutive 

atrage de la sine demiterea acestuia din Consiliul 

Director și completarea vacanțelor conform prevederilor 

de mai jos. De asemenea, lipsa unui raspuns cu privire la 

decizii online, poate atrage de la sine demiterea unui 
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- (8) Deciziile se vor lua cu majoritatea simplă de 

voturi a persoanelor prezente şi votante.

+ (8) Consiliul Director poate discuta și lua 

decizii și folosind sisteme informatice (email, aplicații 

internet), fără ca acestea să înlocuiască întâlnirile 

trimestriale

- (9) Absența Președintelui sau a oricărui membru al 

Consiliului Director de la trei ședințe consecutive 

atrage de la sine demiterea acestuia din Consiliul 

Director și completarea vacanțelor conform prevederilor 

de mai jos.

+ (9) Deciziile se vor lua cu majoritatea simplă de 

voturi a persoanelor prezente şi votante.

  

 Art. 28. Vacanțe de mandat  Art. 28. Vacanțe de mandat

- (1) În perioada dintre Adunările Generale sunt 

posibile cel mult trei înlocuiri în cadrul Consiliului 

Director, determinate de demisii, boală, deces sau 

sancțiune, folosindu-se candidații la Consiliul Director 

respinși la ultima Adunare Generală, în ordinea 

descrescătoare a voturilor obținute, modificări care vor 

fi supuse aprobării la prima Adunare Generală a ONCR.

+ (1) În perioada dintre Adunările Generale sunt 

posibile cel mult trei înlocuiri în cadrul Consiliului 

Director, determinate de demisii, boală, deces sau 

sancțiune, folosindu-se candidații la Consiliul Director 

respinși la ultima Adunare Generală, în ordinea 

descrescătoare a voturilor obținute, modificări care vor 

fi supuse aprobării la prima Adunare Generală a ONCR. 

  (2) În cazul vacanței funcției de preşedinte, 

interimatul acestei responsabilităţi este preluat de 

către vicepreşedinte, până la următoarea Adunare Generală 

anuală, unde va fi ales un preşedinte interimar care va 

asigura exercițiul mandatului curent până la noile 

alegeri din următoarea Adunare Generală Trienală.

  (2) În cazul vacanței funcției de preşedinte, 

interimatul acestei responsabilităţi este preluat de 

către vicepreşedinte, până la următoarea Adunare Generală 

anuală, unde va fi ales un preşedinte interimar care va 

asigura exercițiul mandatului curent până la noile 

alegeri din următoarea Adunare Generală Trienală.

  

 Art. 29. Atribuţii:  Art. 29. Atribuţii:

  v. propune candidaţi pentru organismele OMMS sau 

în cele europene şi regionale;

  v. propune candidaţi pentru organismele OMMS sau 

în cele europene şi regionale;

  w. stabileste delegaţiile Consiliului Director 

care reprezintă organizaţia în ţară şi în străinătate, 

primind apoi o informare asupra problemelor discutate;

  w. stabileste delegaţiile Consiliului Director 

care reprezintă organizaţia în ţară şi în străinătate, 

primind apoi o informare asupra problemelor discutate;

  x. în caz de conflicte în cadrul structurilor ONCR 

(la nivel local sau naţional) sau nereguli la nivelul 

unor activităţi, Consiliul Director va numi o subcomisie 

formată din trei membri, care va investiga şi va modera 

stările conflictuale, propunând soluţii Consiliului 

Director. Subcomisia va raporta fiecare situaţie 

Consiliului Director, iar acesta va include respectivele 

rapoarte în propria evaluare în cadrul Adunării Generale.

  x. în caz de conflicte în cadrul structurilor ONCR 

(la nivel local sau naţional) sau nereguli la nivelul 

unor activităţi, Consiliul Director va numi o subcomisie 

formată din trei membri, care va investiga şi va modera 

stările conflictuale, propunând soluţii Consiliului 

Director. Subcomisia va raporta fiecare situaţie 

Consiliului Director, iar acesta va include respectivele 

rapoarte în propria evaluare în cadrul Adunării Generale.

+ y. aprobă proiectele de amploare ale Centrelor 

Locale, care aduc un risc crescut organizației
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