
    
        
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL ORGANIZATIEI 
NATIONALE "CERCETASII ROMANIEI" 
 
Prezentul Regulament stabileste principiile si modul de desfasurare al tuturor activitatilor 
organizate de ONCR si cuprinde in principal problemele referitoare al atributiile si sarcinile 
organelor de conducere ale Consiliului National, ale organizatiilor teritoriale, drepturile si 
obligatiile membrilor ONCR, probleme financiare si materiale, precum si sanctiunile ce se pot 
lua in cazurile unor abateri savarsite de acestia sau nerespectarea Statutului si a 
Regulamentului de organizare si functionare al ONCR. 
Ca in toate domeniile de activitate, actiunile cercetasesti se desfasoara dupa reguli bine 
stabilite, avand ca Lege de baza prezentul Regulament ale carui prevederi sunt obligatorii si 
trebuie sa fie aplicate de catre toti membrii organizatiilor teritoriale, de Centrul Traditional, 
precum si de Consiliul Natioanl al ONCR. 
Prezentul Regulament a fost elaborat pe baza Regulamentului de organizare si functionare al 
ONCR aprobat la Conferinta Nationala din anul 1997, completat la Conferinta Extraordinara 
din 1998, cu prevederile Conventiei de Unire intre ONCR si ATCR, precum si cu unele 
probleme reiesite din actiunile organizate in aceasta perioada, din experienta si traditiile 
poporului roman si ale cercetasilor inaintasi , in conformitate cu principiile OMMS, 
considerand ca toate acestea vor contribui la imbunatatirea in continuare a activitatii 
cercetasesti. 
 
                                  CAPITOLUL I - COMPONENTA ORGANIZATIEI . MEMBRII 
 
 
Art.1 Regulamentul de organizare si functionare al Organizatiei Nationale "Cercetasii 
Romaniei" (ONCR) are scopul de a reglementa , completa si detalia prevederile Statutului 
Organizatiei Nationale "Cercetasii Romaniei", precum si modul de aplicare al acestuia. 
Art.2 Organizatia Nationala "Cercetasii Romaniei" este o miscare educativa bazata pe 
voluntariat; este nepolitica si neguvernamentala deschisa tuturor cetatenilor tarii indiferent de 
rasa, credinta, nationalitate, sex sau apartenenta politica. 
Art.3 Organizatia Nationala "Cercetasii Romaniei" are la baza urmatoarele principii 
democratice asociative: 
-separarea componentelor si responsabilitatilor in cadrul organizatiei; 
-eligibilitatea ca modalitate pentru atribuire de responsabilitati in cadrul organizatiei; 
-voluntariatul, ca principiu de baza al actvitatii; 
-spiritul de echipa; 
-hotararile sunt luate in cadrul organizatiei prin decizia grupului respectiv, cu participarea 
fiecarui membru al grupului. 
Art.4 Membrii titulari ai organizatiei intre 8-21 ani, care isi desfasoara activitatea in formatii 
specifice organizatiei sunt cuprinsi in ramurile de varsta, avand denumirile: 
-cercetas spiridus 8-11 ani 
-cercetas temerar 12-14 ani 
-cercetasi explorator 15-18 ani 
-cercetasi senior 18-21 ani 
Art.5 Liderii adulti care s-au remarcat prin activitati deosebite, pot primi diferite 
responsabilitati educative si organziatorice in cadrul ONCR. 



Art.6 Persoanele avand cetatenie straina pot fi primite si pot activa in formatii ale ONCR, pe 
perioada in care isi desfasoara activitatea temporara in Romania.(studii, invatamant,misiuni 
diplomatice,etc). 
Art.7 La inscriere fiecare nou membru plateste o taxa de inscriere.Valoarea taxei de inscriere 
se fixeaza de catre Conferinta Nationala. 
Art.8 Admiterea in organizatie, se face dupa trecerea unei perioade de aspirantura cu o durata 
de 2 pana la 6 luni ( in functie de ramura de varsta).Aspirantura este o perioada de selectare si 
pregatire, timp in care acesta dovedeste ca intelege, cunoaste, repecta si aplica "Legea 
Cercetasului", metoda si principiile cercetasesti. 
Art.9 In cazul tineretului (cercetasii incadrati in ramuri de varsta) , dupa indeplinirea 
conditiilor prevazute in pedagogia pe ramuri de varsta a ONCR, la recomandarea sefului 
unitatii in care a activat, aspirantul depune "Legamantul" in fata unitatii, in cadrul unui 
ceremonial anume (anexa nr.1) obtinand dreptul de a purta uniforma si insemnele organizatiei 
si primeste legitimatia. 
Art.10 In timpul aspiranturii, adultii care se pregatesc pentru a deveni lideri adulti, vor activa 
sub indrumarea unui lider si vor urma stagiile de formare necesare dobandirii de cunostinte, 
abilitati si aptitudini pentru asumarea unei responsabilitati in organizatie. Admiterea lor ca 
membrii titulari se face de catre Consiliul Centrului Local, in fata caruia depun Legamantul si 
li se inmaneaza legitimatia. 
Art.11 Cotizatia se plateste de la depunerea adeziunii. In cazul in care aspirantul, indiferent de 
varsta, nu obtine calitatea de cercetas, taxa de inscriere si cotizatia achitata pe perioada de 
aspirantura, nu se restituie. 
Art.12 Calitatea de membru al ONCR se dovedeste cu legitimatia tip inseriata si care este 
emisa de Consiliul National, avand inscrisa cotizatia la zi. 
Art.13 Drepturile si indatoririle membrilor ONCR: 
Membrii au dreptul: 
-sa poarte uniforma si insemnele distinctive ale organizatiei; 
-sa aleaga si sa fie alesi in functiile de conducere; 
-sa participe la activitatile cercetasesti, sa propuna si sa-si sustina parerile in adunarile 
cercetasesti; 
-sa urmeze stagii de formare specifice cercetasiei si sa utilizeze bunurile din dotarea 
organizatiei. 
Membrii au indatorirea: 
-sa respecte Legea Cercetasului, Statutul si Regulamentul ONCR; 
-sa participe la actiunile initiate de organizatie, indeplinindu-si cu devotament 
responsabilitatile asumate; 
-sa respecte si sa indeplineasca sarcinile primite si hotararilre luate in comun sau de catre 
forurile de conducere; 
-sa plateasca cotizatia stabilita; 
-sa participe la Conferintele organizatiilor teritoriale. 
Art.14 Durata unui mandat, pentru toate functiile din Consiliul National este de maximum 3 
ani. Mandatul poate fi reinnoit cel mult de 2 ori pentru aceeasi functie. 
Art.15 Liderii adulti nu pot face uz de calitatea pe care o au in organizatie, in activitatea lor 
publica, politica, sindicala, profesionala sau in cadrul altor miscari sau organizatii. 
Art.16 Membrii Consiliului National atunci cand activeaza in afara organizatiei, trebuie sa o 
faca in nume propriu, fara sa angajeze organizatia. Ei sunt obligati sa pastreze discretia asupra 
deliberarilor din Consiliul National. 
Art.17 Liderilor adulti nu le este ingaduit sa utilizeze mijloacele materiale sau financiare ale 
organizatiei in scopuri personale sau in alte activitati. 
Art.18 Membrii cu responsabilitati pot indeplini in cadrul organizatiei urmatoarele functii: 



-sefii de Centre Locale (sectoare din Bucuresti)si lideri adulti ai acestora; 
-sefi de Centre Judetene (Municipiul Bucuresti) si lideri adulti ai acestora; 
-sefi de unitati si lideri adulti ai acestora; 
-sefi de camp si lideri adulti ai acestora; 
-responabili la toate esaloanele si membri echipelor lor; 
-membri ai Consiliului Local (sectoare din Bucuresti); 
-membri ai Consiliului Judetean (Municipiul Bucuresti); 
-membri ai Consiliului Centrului Traditional. 
-membri ai Consiliului National; 
-membri ai Comisiei Nationale de Cenzori; 
-consilieri si instructori pe specialitati; 
Art.19 Pentru a primi astfel de responsabilitati, membrii organizatiei trebuie sa indeplineasca 
conditii de: varsta, competenta, stare de sanatate si probitate morala. 
Competentele, responsabilitatile si conditiile sunt reglementate prin normative, fise de post si 
instructiuni aprobate prin hotarari ale Consiliului National. 
Art.20 Membrii ONCR au posibilitatea sa-si completeze instruirea si sa progreseze in 
activitatea lor trecand prin diferite forme de pregatire: 
-tineretul (8-18 ani) parcurge etapele prevazute in schema progresului personal de la ramura 
de varsta respectiva; 
-liderii adulti urmeaza stagii de formare adecvate functiei pentru care se pregatesc. 
Art.21 Dupa parcurgerea unei etape din cadrul schemei de progres personal, cercetasul este 
recompensat cu ecusoane, insigne si diplome care atesta acest lucru. La sfarsitul unui stagiu 
de formare, daca indeplineste criteriile specifice, liderul primeste un atestat care ii permite 
acestuia asumarea unor responsabilitati in organizatie. 
Art.22 Datele privind parcurgerea acestor etape din schema progresului personal sau cele 
referitoare la stagiile de formare atestate ale unui lider adult se trec obligatoriu in fisa 
matricola a cerctasului. 
Art.23 Calitatea de membru al organizatiei se pierde prin: demisie, neplata cotizatiei timp de 
trei luni sau excluderea pentru abateri grave privind incalcarea Legii, Statutului sau 
Regulamentului ONCR, precum si pentru fapte ce contravin principiilor cercetasesti sau care 
aduc prejudicii prestigiului si intereselor organizatiei in ansamblul ei. 
Art.24 Exculderea din organizatie a unui membru poate fi facuta cu votul a 2/3 din totalul 
membrilor prezenti ai structurii respective: pentru excluderea membrilor din conducerea 
Centrelor Locale, Judetene, Centrului Traditional si a membrilor Consiliului National este 
nevoie de acordul Consiliului National. 
Persoanei respective i se retrag legitimatia si insemnele organizatiei. 
Art.25 Nu pot fi membrii ai ONCR persoanele care au suferit condamnari penale.Art.26 
Membri titulari care au depasit varsta de 21 ani si nu au alte responsabilitati in cadrul ONCR 
pot deveni membri ai Asociatiei Cercetasii Adulti din Romania (ACAR). Aceasta asociatie 
are drept obiectiv principal sa sprijine activ ONCR si sa asigure continuitatea vietii 
cercetasesti. Conducerea ONCR si conducerea ACAR coopereaza in realizarea obiectivelor 
miscarii cercetasesti. ACAR isi desfasoara activitatea la sediul Consiliului National al ONCR. 
 
                                       CAPITOLUL II - STRUCTURA ORGANIZATIEI 
 
Art.27 ONCR este organizata pe unitati structurale succesive, alcatuite pe criteriul teritorial si 
pe ramuri de varsta. 
Aceasta organizare realizeaza o legatura organica si functionala intre esaloane pana la nivelul 
Consiliului National. 



Art.28 Autonomia decizionala a formatiilor din structurile organizatorice ale ONCR (patrula, 
unitate, Centrul Local, Centrul Judetean si Centrul Traditional) este garantata si acestea pot 
decide in toate domeniile de activitate la nivelul esalonului respectiv, fara a fi constranse sau 
influentate de forurile superioare, dar sunt obligate sa respecte: 
-prevederile Statutului si Regulamentului ONCR; 
-hotararile Conferintei Nationale; 
-deciziile Consiliului National si ale Biroului Executiv; 
-programele nationale de activitate si formare aprobate anual. 
Art.29 Membrii ONCR sunt cuprinsi din punct de vedere functional si organizatoric in 
urmatoarele formatiuni: Patrula, Unitate, Centrul Local (sector din Bucuresti), Centrul 
Judetean (Municipiul Bucuresti), Centrul Traditional si Consiliul National. 
Art.30 Patrula este formata din 5-8 cercetasi din aceeasi ramura de varsta avand un sef ales 
din randul membrilor grupului. In patrula fiecare membru are un rol: sanitar, bucatar, 
constructor, animator, etc. Patrula are un fanion in forma unui triunghi isoscel cu dimensiunile 
: baza 25 cm. si inaltime 40 cm. purtand numele patrulei din cadrul unitatii, reprezentand 
imaginea simbolica a patrulei. 
Art.31 Cercetasii exploratori care depasesc varsta de 18 ani si nu isi asuma nici o 
responsabilitate educativa sau organizatorica in ONCR se pot constitui in grupuri de seniori. 
Numarul de membrii si programele le stabilesc singuri, respectand insa in activitatea lor 
principiile si metoda cercetaseasca, precum si pedagogia organizatiei pentru seniori. 
Art.32 Unitatea este formatia compusa din 2-5 patrule din aceeasi ramura de varsta . Unitatea 
este condusa de un lider adult in varsta de cel putin 18 ani si care a fost atestat in urma unui 
stagiu de formare ca sef de unitate pentru ramura de varsta respectiva. Acesta este propus de 
catre Consiliul Centrului Local si ales de Consiliul Unitatii. La randul sau seful de unitate isi 
alege pana la 4 lideri adulti care sa-l ajute sa implementeze programul pentru tineret al ONCR 
la nivelul unitatii. 
In localitatile in care exista conditii corespunzatoare se pot organiza Centre Locale de 
cercetasi marinari. Cercetasii marinari, in afara de cunostiintele si pregatirea generala, se vor 
organiza si vor participa la activitati specifice marinaresti. 
Relatiile intre unitatile aceluiasi Centru Local sunt de colaborare. 
Art.33 Responsabilitatile sefului de unitate sunt: 
-elaboreaza impreuna cu sefii de patrule din unitatea sa si membrii echipelor de programe la 
nivel local activitati conforme cu obiectivele si pedagogia ONCR specifice ramurii de varsta; 
-conduce intalnirea sefilor de patrule cel putin o data la doua saptamani, si Consiliul Unitatii 
care este convocat cel putin o data pe luna; 
-se ingrijeste de obtinerea de fonduri pentru desfasurarea activitatii unitatii sale prin cautarea 
de sponsori si prin organizarea de servicii platite (ce nu contravin principiilor si preocuparilor 
cercetasesti) efectuate de cercetasii din unitatea sa; 
-mentine un climat de disciplina, amicitie si solidaritate in randul cercetasilor din unitatea sa 
in spirit democratic; 
-asigura o activitate continua a unitatii; 
-asigura o pregatire progresiva in domeniile specifice cercetasiei; 
-raspunde solicitarilor sefului de Centru Local avand obligatia de a delega pe unul din liderii 
adulti din unitatea sa in cazul in care este in imposibilitate de a raspunde chemarii; 
-participa la intalnirile programate de seful Centrului Local; 
-aduce in scris la cunostinta sefului de Centru activitatile planficate si cele realizate; 
-raspunde ca membrii participanti la tabere sau alte activitati desfasurate, in aer liber, sa 
participe la un instructaj corespunzator pentru insusirea masurilor de prevenire a accidentelor 
si imbolnavirilor si sa semneze un proces verbal de asumare a responsabilitatii in caz de 
nerespectare. 



Art.34 In cazul in care din motive obiective seful de unitate nu poate face fata acestor 
responsabilitati isi va prezenta demisia urmand sa fie inlocuit de alt sef de unitate. 
De asemenea, in cazul in care din motive personale nu face fata acestor responsabilitati, din 
care cauza activitatea unitatii stagneaza sau este regresiva, sau al unui comportament 
neadecvat, Consiliul Unitatii va solicita sefului de Centru Local propunerea unui alt sef de 
unitate. 
Art.35 Structura teritoriala a ONCR este formata din: 
-Centrul Local cercetasesc reprezinta totalitatea unitatilor de pe teritoriul unei localitati; 
-in Municipiul Bucuresti, in fiecare din cele 6 sectoare administrative se poate organiza un 
Centru Local, iar coordonarea activitatii acestora se va face prin infiintarea unui Centru 
cercetasesc al Municipiului cu atributiile celui Judetean. 
In cazul in care intr-o localitate exista o singura unitate, aceasta va activa in cadrul celui mai 
apropiat Centru Local sau va putea activa ca un Centru Local. 
Art.36 Centrul Local se infiinteaza ca urmare a vointei unui grup de initiativa, de minimum 10 
persoane, adulti si copii (minim 3 adulti), care se intrunesc si isi exprima dorinta si adeziunea 
de a deveni cercetasi prin intocmirea unui proces verbal. 
Grupul isi alege un comitet de conducere din 3-4 persoane si isi stabileste un sediu unde poate 
primi toate informatiile necesare. 
Art.37 Procesul verbal de infiintare a Centrului se inainteaza la Consiliul National prin 
Centrul Judetean cercetasesc (acolo unde acesta functioneaza). 
Art.38 Centrul Local astfel organizat , daca indeplineste conditiile necesare, primeste din 
patrea Consiliului National o decizie de infiintare , cu care va putea proba in fata autoritatilor 
locale apartenenta la ONCR. Decizia de infiintare emisa de Consiliul National va fi semnata 
de presedinte (vicepresdinte) si secretarul general al ONCR. 
Centrul Local este condus de un membru titular in varsta de cel putin 18 ani, absolvent al unui 
stagiu de formare pentru sefii de Centru. El este propus de catre membrii Consiliului Local, 
fiind confirmat de Consiliul Judetean si aprobat de Consiliul National. 
Art.39 Pentru a se evita suprapunerea de nume, identificarea formatiilor de cercetasi este 
urmatoarea: 
-patrula poarta un nume ales de membrii sai in cadrul unitatii; 
-unitatea poarta un numar si un nume ales de membrii sai in cadrul Centrului Local; 
-Centrul Local se indentifica prin numele localitatii; 
-Centrul Judetean se identifica prin numele judetului respectiv. 
Exemple: patrula "Vulturul , Unitatea nr.4 din Centrul Local Turda; Centrul local Turda din 
Centrul Judetean de cercetasi Cluj". 
Art.40 Centrul Local cercetasesc se considera legal constituit si beneficiaza de toate drepturile 
ce decurg din Statutul ONCR, in urma deciziei de infiintare, emisa de catre Consiliul 
National. Pentru emiterea deciziei, Centrul Local trebuie sa indeplineasca urmatoarele 
conditii: 
-sa aiba efectivul a cel putin 2 unitati (30-40 de cercetasi); 
-sa fi propus si realiza 1-2 programe (actiuni) de interes local in ultimile 4-6 luni; 
-sa fi dovedit ca are capacitatea de initiativa si organizatorica pentru a fi incadrat in structura 
ONCR. 
Art.41 Forumul de conducere al Centrului Local il constituie Conferinta Centrului Local, la 
care participa toti liderii si sefii de patrule. Conferinta se organizeaza o data la 3 ani, cu o luna 
inaintea desfasurarii Conferintei Judetene sau cu cel putin 2 luni inaintea Conferintei 
Nationale, in cazul in care nu functionaeaza Centrul Judetean. Intre Conferinte, conducerea 
este exercitata de Consiliul Centrului Local. 
Art.42 Consiliul Centrului Local are urmatoarele atributii: 



-sa desfasoare activitatea pe baza Statutului si a Regulamentului ONCR, precum si a 
principiilor cercetasesti; 
-sa asigure membrilor sai un program bazat pe o activitate colectiva; 
-sa incaseze cotizatiile si sa achite cota stabilita pentru Centrul Judetean si Consiliului 
National; 
-sa raspunda in timpul solicitat datele referitoare asupra activitatii Centrului Local, precum si 
alte date si situatii; 
-sa verifice si sa urmareasca modul de folosire a fondurilor realizate si sa asigure o judicioasa 
folosire a bazei materiale; 
-se intalneste cel putin o data pe luna sau de cate ori este nevoie. 
Art.43 Desfasurarea unei activitati contrar atributiilor prevazute pentru Centrul Local, precum 
si nerespectarea principiilor cercetasesti sau activitati care prejudiciaza prestigiul si interesele 
ONCR, face obiectul unei analize de catre Consiliul National, care poate duce la schimbarea 
conducerii Centrului sau in anumite cazuri chiar la desfiintarea lui. 
Art.44 Desfiintarea Centrului Local se face ca urmare a lipsei de activitate, timp de cel mult 6 
luni, netrimiterea trimestriala a cuantumului care revine Consiliului National din veniturile 
rezultate din cotizatii si inscrieri, nerespectarea prevederilor Statutului si ale Regulamentului 
ONCR sau alte fapte incompatibile cu principiile cercetasesti si numai cu decizia Consiliului 
National. 
Un Centru Local este desfiintat dupa recuperarea stampilei Centrului respectiv, retragerea 
deciziei de infiintare in original, inchiderea contului bancar si rezolvarea tuturor litigiilor. 
Infiintarea sau desfiintarea unui Centru Local va fi anuntata prin Buletinul Informativ al 
ONCR si Revista "Cercetasul". 
Art.45 Pe langa fiecare Centru Local poate functiona un grup local al Asociatiei Cercetasilor 
Adulti din Romania (ACAR), format din persoane care nu au functii in ONCR, dar care pot 
contribui la rezolvarea unor probleme cercetasesti (tabere, actiuni de formare, indrumarea 
unor specialisti, redactarea unor publicatii, etc.) 
Acesti prieteni ai cercetasiei pot fi solicitati sa sprijine organizarea si desfasurarea diferitelor 
activitati cercetasesti, fara a se implica in conducerea Centrului Local. 
Art.46 Centrul Judetean cercetasesc reuneste totalitatea Centrelor Local de pe teritoriul unui 
judet sau din Municipiul Bucuresti. 
Organul de conducere al Centrului Judetean este Conferinta reprezentantilor Centrelor Locale 
de pe teritoriul judetului, care are loc o data la 3 ani in aceleasi conditii ca si Conferinta 
National (cu 2 luni inaintea desfasurarii Conferintei Nationale). 
Intre Conferintele Judetene conducerea este exercitata de un Consiliu Judetean cercetasesc. 
Consiliul Judetean este compus din sefii Centrelor Locale, fiecare avand atributii in cadrul 
Consiliului (dezvoltare, 
formare, programe, mass-media, logistica, etc.). 
Seful Centrului Judetean este propus de sefii Centrelor Locale, urmand a fi confirmat de catre 
Consiliului National. In cazul ca a detinut functia de sef de Centru Local, o pierde prin aceasta 
alegere. 
Art.47 Consiliul judetean are urmatoarele atributii: 
-reprezinta interesele Centrelor Locale din judet in afara autoritatilor locale si a Consiliului 
National al ONCR; 
-propune Centrelor Locale din judet programe de activitate si de formare pe termen scurt si in 
perspectiva raspunzand de realizarea lor; 
-asigura asistenta medicala pe timpul desfasurarii activitatilor cercetasesti; 
-trimite Consiliului National raportul periodic privind activitatea si dinamica Centrelor Locale 
din judet; 



-difuzarea Centrelor Locale materiale informative si documentele primite de la Consiliul 
National; 
-Consiliul Judetean se intruneste cel putin odata la 2 luni, sau de cate ori este nevoie; 
-Consiliul poate invita la adunarile sale inspectori scolari,directori sau profesori, reprezentanti 
ai Centrelor Locale, ai mass-mediei, etc. 
Art.48 Pentru a fi constituit un Centru Judetean, trebuie sa existe cel putin 3 Centre Locale pe 
teritoriul aceluiasi judet. In caz contrar, fiecare Centru Local va functiona ca o structura 
organizatorica distincta la nivel judetean si in raport cu forurile superioare de conducere. 
Art.49 Modificarile intervenite in componenta membrilor Consiliilor Locale, Judetene si a 
Centrului Traditional, ca urmare a alegerilor sau a eventualelor schimbari efectuate, se 
comunica Consiliului National in termen de 10 zile de la efectuare. 
Sefii Centrelor Locale, Judetene si ai Centrului Traditional pot participa la sedintele 
Consiliului National cu vot consultativ. 
Art.50 Centrele Locale, Judetene (Municipiul Bucuresti) si Centrul Traditional care nu vireaza 
trimestrial fondurile stabilite (la inceputul trimestrelor) la ONCR isi pierd calitatea de 
membru al ONCR. 
 
                       CAPITOLUL III - ORGANELE DE CONDUCERE ALE ORGANIZATIEI 
 
Art.51 Organele centrale de conducere ale ONCR sunt: 
-Conferinta Nationala; 
-Consiliul National; 
-Biroul Executiv al Consiliului National; 
-Comisia Nationala de Cenzori. 
Art.52 CONFERINTA NATIONALA este organul suprem de conducere al organizatiei. 
Conferinta se convoaca in sesiune ordinara o data la 3 ani, sau in sesiune extraordinara de 
catre Consiliul National din initiativa proprie sau la cererea a 1/3 din numarul Centrelor 
Locale, Judetene si a Centrului Traditional. 
In ultimul caz, cererea de convocare se adreseaza Biroului Executiv (nu presedintelui), iar 
ordinea de zi se stabileste in functie de motivul care a determinat Conferinta Nationala. 
Organizarea si desfasurarea Conferintei Nationale se va face in general inaintea zilei de Sf. 
Gheorghe, ocrotitorul Miscarii Mondiale Cercetasesti. 
Art.53 La Conferinta Nationala participa cu drept de vot membrii Consiliului National, sefii 
Centrelor Locale, Judetene si sefii departamentelor Centrului Traditional si in mod 
exceptional de inlocuitorii acestora, avand mandatul de reprezentare. 
Fiecare participant la Conferinta dispune de un singur vot. 
Pierd dreptul la vot membrii care nu au achitat cotizatia. 
Art.54 Pot participa la Conferinta Nationala in calitate de invitati, fara drept de vot , membrii 
si presedintele de onoare, consilieri, reprezentanti ai Institutiilor de Stat, ai ONG- urilor, etc. 
Art.55 Conferinta Nationala este statuar constituita in prezenta a 2/3 din numarul delegatilor 
cu drept de vot desemnati sa participe la Conferinta. 
In situatia in care nu se intruneste cvorumul necesar, se va convoca o noua Conferinta 
Nationala in termen de maximum 15 zile, indiferent de numarul membrilor participanti. 
Art.56 Conferinta Nationala are urmatoarele atributii: 
-dezbate raportul de activitate al Consiliului National si al Comisiei Nationale de Cenzori; 
-dezbate directiile dezvoltarii viitoare ale organizatiei si adopta hotararile ce se impun; 
-aproba executia bugetara pe anul incheiat si proiectul de buget pentru anul urmator; 
-stabileste valoarea taxei de inscriere, a cotizatiei si stabileste cota pentru Centrul Judetean si 
Consiliul National; 



-adopta Statutul si Regulamentul de organizare si functionare al organizatiei si modificarile 
ulterioare aduse acestora; 
-alege prin vot secret membrii Consiliului National si ai Comisiei Nationale de Cenzori. 
Art.57 Raportul de activitate ce urmeaza a fi prezentat de Consiliul National va fi elaborat de 
o comisie numita de Consiliul National, pe baza rezolutiilor adoptate de Conferintele 
Centrelor Judetene si a datelor detinute de Biroul Executiv. Raportul prezentat de Comisia 
Nationala de Cenzori va fi elaborat de aceasta si va fi prezentat spre informare Biroului 
Executiv al Consiliului. 
Raportul de activitate al Consiliului National si cel al Comisiei Nationale de Cenzori, precum 
si eventualele modificari, completari si articole noi la Statutul si Regulamentul ONCR, vor fi 
comunicate de catre Consiliul National la toate Centrele teritoriale ale organizatiei cu 1 luna 
inainte de reuniunea Conferintei Nationale. 
Art.58 Ordinea de zi a Conferintei Nationale va fi stabilita de catre Consiliul National si 
comunicata tuturor Centrelor teritoriale ale organizatiei cu cel putin 2 luni inaintea datei 
reuniunii. Centrele teritoriale pot propune modificari ce vor fi comunicate cu cel putin 1 luna 
inainte de data reuniunii. Conferinta nu poate sa delibereze decat asupra problemelor inscrise 
in ordinea de zi definitiva. 
Art.59 Conferinta Nationala isi va desfasura lucrarile pe o durata stabilita de Consiliul 
National, avand in principiu urmatoarea ordine de zi: 
-dezbaterea si aprobarea structurii organizatorice si a organelor de conducere ale Consiliului 
National; 
-raport de activitate a Consiliului National pe o perioada de 3 ani si raportul Comisiei 
Nationale de Cenzori; 
-alegerea nominala (secreta) a componentilor Consiliului National si a Comisiei Nationale de 
Cenzori; 
-dezbaterea si aprobarea Statutului si Regulamentului ONCR sau a eventualelor modificari si 
completari ale acestora prin vot deschis; 
-stabilirea obiectivelor prioritare pentru urmatorii 3 ani. 
Art.60 Inainte de a se deschide lucrarile Conferintei Nationale, fiecare membru participant va 
prezenta o imputernicire (delegatie scrisa) eliberata de Centrul cercetasesc care l-a desemnat, 
necesara validarii mandatului de delegat la Conferinta. Validarea este pronuntata de 
presedinte in urma avizului Comisiei de Validare. 
Art.61 Comisia de Validare a candidatilor este numita de Consiliul National (in compunerea 
careia va face parte cel mult un reprezentant al unui Centru Local), va verifica daca sunt 
indeplinite criteriile de eligibilitate (varsta, durata de activitate cercetaseasca, etc.). 
Presedintele Comisiei de Validare va fi ales dintre membrii cu drept de vot (care nu este 
candidat). 
Comisia prezinta Consiliului National candidatii care nu intrunesc conditiile impuse de 
regulament pentru a fi alesi. Dupa verificare, Consiliul National notifica celor interesati 
ineligibilitatea. 
Art.62 Presedintele Comisiei de Validare va solicita acordul candidatilor inscrisi pe buletinele 
de vot, dupa care acestea se inmaneaza tuturor participantilor cu drept de vot. Candidatii 
propusi a fi alesi ca membrii ai Consiliului National sunt obligati sa fie prezenti la Conferinta 
Nationala (se excepteaza cazurile de forta majora). 
Art.63 Prezenta majoritatii membrilor cu drept de vot constituie cvorumul necesar pentru 
desfasurarea Conferintei. Deciziile la Conferinta Nationala vor fi luate cu cel putin 50%+1 din 
numarul voturilor celor prezenti. 
Art.64 Conferinta este condusa de presedintele Consiliului National. Comisia pentru 
redactarea procesului verbal este formata din membrii Biroului Executiv al Consiliului 



National. Secretarul General al Consiliului National este secretarul Comisiei de redactare a 
procesului verbal. 
Art.65 Presedintele asigura disciplina dezbaterilor, vegheaza la respectarea programului si a 
ordinii de zi. 
Art.66 Alegerile pentru Consiliul National se desfasoara prin vot secret, separat pentru 
presedinte, vicepresedinti si membrii, candidatii fiind declarati alesi, dupa cum urmeaza: 
presedintele si vicepresedintii vor fi declarati alesi daca intrunesc cel putin 50%+1 din 
numarul voturilor. In situatia in care dupa desfasurarea primului tur de scrutin pentru functia 
de presedinte, nici un candidat nu a intrunit 50%+1 din voturi, se va organiza un al doilea tur 
de scrutin la care vor participa primii doi candidati (in ordinea numarului de voturi obtinute la 
primul tur de scrutin).Daca si in aceasta situatie nici un candidat nu a intrunit 50%+1 din 
voturi, va fi ales cel care a intrunit cel mai mare numar de voturi. 
Art.67 Daca pentru functiile de vicepresedinti sunt propusi mai mult de 2 candidati care nu au 
intrunit cel putin 50%+1 din voturi, se va organiza un al doilea tur de scrutin la care vor 
participa primii 3 candidati (in ordinea numarului de voturi obtinute la primul tur de scrutin). 
Daca si in aceasta situatie candidatii nu au intrunit 50%+1 din voturi vor fi alesi primii 2 
candidati care au intrunit cel mai mare numar de voturi. 
In situatia cand pentru functia de presedinte este propus un singur candidat si pentru aceasta 
se vor efectua operatiunile de votare de mai sus. 
De asemeni, in situatia cand pentru cele 2 functii de vicepresedinti sunt propusi numai 2 
candidati se vor efectua operatiunile de votare de mai sus. 
Art.68 Candidatii care nu au fost ales ca presedinte pot fi trecuti pe lista de candidati ca 
vicepresedinte, iar vicepresedintii care nu au fost alesi pot fi trecuti pe buletinul de vot, ca 
membrii in Consiliului National, avand acordul acestora. In aceasta situatie se efectueaza intai 
alegerile pentru presedinte, se anunta rezultatele obtinute de la candidati, dupa care se executa 
aceleasi operatii pentru vicepresedinti si apoi se trece la vot pentru candidatii ca membrii ai 
Consiliului National. Stabilirea nominala a responsabililor nationali, a secretarului general, a 
trezorierului si a secretarului adjunct, se va face la prima sedinta a Consiliului National. 
Votantii sunt trecuti pe buletinul de vot in ordine alfabetica. Votantii vor sterge (anula) de pe 
buletinul de vot un numar de candidati, astfel ca pe acesta sa ramana valabil numai numarul 
de persoane necesare constituirii Consiliului National. Buletinele de vot care au un numar mai 
mare sau mai mic de candidati decat cel necesar pentru alcatuirea Consiliului National, 
precum si includerea de noi propuneri se anuleaza. 
Art.69 Pentru a fi alesi membrii ai Consiliului National, candidatii trebuie sa indeplineasca 
minimum conditiile: varsta 21 ani, vechime in organizatie 2 ani, sa fi coordonat sau participat 
direct la conducerea unui program de nivel national. 
In mod deosebit mai pot fi propusi candidati, personalitati stiintifice, cercetasi inaintasi si alte 
persoane care prin natura profesionala pot ajuta sub diferite forme ONCR. 
Art.70 Nu pot fi alesi in Consiliul National persoane care sunt in perioada de efectuare a unei 
sanctiuni disciplinare mai mare de un an hotarate de Consiliul National, au avut sau au de 
executat condamnari penale. 
Art.71 Cu o luna inaintea desfasurarii Conferintei Nationale, membrii Consiliului National, 
Centrele Locale, Centrele Judetene si Centrul Traditional vor comunica candidatii pentru 
Consiliul National pe functii (presedinte, vicepresedinti si membrii), precum si candidaturile 
pentru Comisia Nationala de Cenzori. 
Pe timpul desfasurarii Conferintei Nationale nu se mai pot face propuneri de candidati, 
intrucat acestea au fost solicitate de catre Biroul Executiv in timpul stabilit. 
Art.72 Anual din initiativa Consiliului National se va desfasura o "Reuniune Consultativa" cu 
participarea obligatorie a sefilor Centrelor Teritoriale. Reuniunea Consultativa anuala are 
scopul ca intre Conferintele Nationale sa faca o analiza si sa evalueze: 



-stadiul desfasurarii activitatilor aprobate de Conferinta Nationala; 
-directiile dezvoltarii viitoare ale organizatiei; 
-bilantul bugetului Consiliului National si al Centrelor Teritoriale; 
-relatile intre diferitele structuri ale ONCR si masurile organizatorice ce se impun. 
Data consfatuirii si ordinea de zi, se vor anunta cu 1 luna inainte. Reuniuni asemanatoare se 
pot organiza anual sau ori de cate ori este nevoie de Centrele Locale, Judetene si Centrul 
Traditional cu participarea sefilor de unitati si respectiv de Centre Locale. 
Art.73 CONSILIUL NATIONAL conduce activitatea organizatiei in intervalul dintre 
sesiunile Conferintei Nationale. Consiliul National este format din 21 membrii alesi prin vot 
secret de catre Conferinta Nationala. 
Art.74 In cadrul Consiliului National exista urmatoarele functii: 
-presedinte; 
-2 vicepresedinti; 
-secretar general; 
-secretar adjunct; 
-trezorier; 
-responsabil national cu relatiile internationale; 
-responsabil national cu programe; 
-responsabil national cu formarea; 
-responsabil national cu dezvoltarea; 
-responsabil national cu educatia spirituala si religioasa; 
-responsabil national cu publicatii si mass-media; 
-responsabil national cu cercetasia marinareasca. 
Ceilalti membrii primesc diferite responsabilitati in cadrul Consiliului National. 
Art.75 Din cadrul Consiliului National pot face parte si responsabilii activitatilor speciale si ai 
echipei de integrare sociala care sunt organizatori nationali cu activitati radio, aero, navale si 
altele pe masura ce acestea se infiinteaza. Aceste persoane sunt consilieri ai Consiliului 
National pe probleme de specialitate si pot participa la reuniunile Consiliului National fara 
drept de vot. 
Art.76 Presedintele Consiliului National este persoana oficiala de reprezentare a ONCR si are 
urmatoarele atributii: 
-prezideaza lucrarile Conferintei Nationale si prezinta raportul Consiliului National la 
Conferinta; 
-reprezinta ONCR in fata organelor de stat si non-guvernamentale, a forurilor similare din alte 
tari, a OMMS si cu alte organisme cercetasesti internationale; 
-realizeaza legatura functionala cu Centrele Teritoriale cercetasesti; 
-participa la elaborarea principalelor documente ale ONCR (planul calendar anual si 
trimestrial; protocoale de colaborare cu diferite departamente de stat si ONG-uri, planul 
material si financiar, etc.) si semneaza documentele de baza ale organizatiei; 
-stabileste impreuna cu secretarul general, ordinea de zi a sedintelor Consiliului National si cu 
Biroul Executiv ordinea de zi a Conferintei Nationale si a reuniunilor anuale; 
-convoaca, pregateste si conduce Adunarile Consiliului National si ale Biroului Executiv; 
-convoaca anual Reuniunea Consultativa cu sefii Centrelor Teritoriale; 
-coordoneaza activitatea celor 2 vicepresedinti, a secretarului general si a responsabilului 
national cu relatiile internationale; 
-solicita rapoarte sau informari din partea membrilor Consiliului National; 
-propune cooptarea de noi membrii in Consiliul National in cazul descompletarii acestuia, 
conform Regulamentului de organizare si functionare al ONCR; 
-notifica in scris decizia retragerii calitatii de membru al Consiliului National; 



-avizeaza cererile de excludere din organizatie in cazul abaterilor grave de la Statutul si 
Regulamentul ONCR; 
-aproba infiintarea Centrelor Locale si Judetene, precum si desfiintarea acestora in cazul 
incalcarii prevederilor Statutului si Regulamentului ONCR; 
-lucreaza in stransa colaborare cu membrii Consiliului National pe care ii are ca drept 
consilieri potrivit atributiilor acestora si asigura o atmofera de respect reciproc in indeplinirea 
responsabilitatilor; 
-verifica permanent ducerea la indeplinire a hotararilor luate la Conferinta Nationala. 
Consiliul National, Biroul Executiv, precum si la diferitele adunari cu membrii Consiliului 
National si de la Conferintele Centrelor Teritoriale; 
-raspunde nemijlocit de intreaga activitate a personalului retribuit al Consiliului National. 
Art.77 Vicepresedintii Consiliului National au urmatoarele atributii: 
-indeplinesc atributiile presedintelui in lipsa acestuia; 
-participa la elaborarea documentelor de baza ale Consiliului National (Statut, Regulamentul 
ONCR, programe, rapoarte, etc.). 
-coordoneaza activitatea responsabililor nationali, Colegiului de redactie al revistei 
"Cercetasul", Buletinul Informativ, etc; 
-urmareste modul de folosire al mijloacelor materiale si financiare ale ONCR; 
-repartizarea problemelor (actiunilor) pe care trebuie sa le indeplineasca vicepresedintii vor fi 
stabilite de Biroul Executiv. 
Art.78 Secretarul general are urmatoarele atributii: 
-intocmeste in colaborare cu responsabilii nationali si ceilalti membrii ai Consiliului National 
planul calendar anual cu principalele probleme si actiuni defalcate pe trimestre si urmareste 
indeplinirea acestora; 
-asigura indeplinirea operativa a problemelor curente pe baza hotararilor si deciziilor 
Consiliului National si a Biroului Executiv; 
-convoaca persoanele abilitate pentru a participa la Conferinta Nationala si la diferitele 
reuniuni ale Consiliului National; 
-tine evidenta intregii structuri organizatorice a ONCR; 
-tine legatura permanenta cu ceilalti membrii ai Consiliului National, atat in actiunile curente 
cat si pentru obiectivele de perspectiva; 
-pregateste ordinea de zi a sedintelor Consiliului National si ale Biroului Executiv (pe care o 
prezinta membrilor cu 7 zile inainte) si intocmeste procesele verbale (in ordinea de zi sunt 
incluse problemele din planul calendar anual al Consiliului National si problemele de 
actualitate ale Biroului Executiv care sunt aprobate de presedintele ONCR); 
-intocmeste protocoale de colaborare cu diferite departamente de stat si organizatii 
nonguvernamentale; 
-asigura prin responsabilii nationali ai Consiliului National organizarea si desfasurarea 
actiunilor prevazute in planul calendar anual si analizeaza periodic modul de indeplinire al 
acestora; 
-intocmeste cu trezorierul bugetul Consiliului National pentru fiecare actiune si angajeaza 
sumele respective impreuna cu responsabilii nationali; 
-emite deciziile de infiintare si desfiintare a Centrelor Teritoriale pe baza hotararii Consiliului 
National; 
-asigura impreuna cu membrii Consiliului National organizarea, indrumarea si controlul 
activitatii Centrelor Teritoriale; 
-primeste si rezolva corespondenta adresata Consiliului National, informand Biroul Executiv 
asupra principalelor probleme si semneaza corespondenta din competenta acestuia; 
-claseaza si pastreaza documentele primite de la Centrele Teritoriale; 



-impreuna cu responsabilul national cu relatiile internationale propune Biroului Executiv spre 
aprobare componenta delegatiilor pentru deplasarea in strainatate la congrese, tabere, 
jamboree, cursuri de formare, etc.; 
-colaboreaza cu Centrele Teritoriale, elaboreaza si transmite acestora instructiuni si materiale 
privind problemele organizatorice, metodice si de alta natura; 
-elaboreaza impreuna cu responsabilii nationali "Buletinul Informativ" si cu Colegiul de 
redactie al revistei "Cercetasul" planul redactional si urmareste periodic publicarea acestora; 
-propune repartizarea materialelor si a echipamentelor cu specific cercetasesc provenite din 
donatii, pentru dotarea Centrelor Teritoriale; 
-incaseaza cotizatia membrilor Consiliului National si tine evidenta cotizatiei. 
Art.79 Secretarul general adjunct il ajuta pe secretarul general in indeplinirea atributiilor 
acestuia si il inlocuieste in caz de abesenta. 
Art.80 Responsabilul national cu relatiile internationale are urmatoarele atributii: 
-informeaza Consiliul National si, dupa caz, sefii Centrelor Teritoriale asupra activitatilor 
cercetasesti organizate de Biroul European sau Biroul Mondial al Miscarii Scout (materiale 
elaborate de aceste doua instante si evenimente scout internationale, etc.); 
-informeaza Biroul European, la cererea acestuia, asupra activitatii ONCR prin rapoarte de 
activitate, evidenta membrilor, etc.; 
-solicita Biroului European sprijin financiar, logistic, uman si materiale documentare atunci 
cand resursele interne sunt insuficiente; 
-intretine legatura cu toate organizatiile cercetasesti din lume recunoscute de OMMS; 
-informeaza aceste organizatii asupra activitatii cercetasesti cu caracter international 
organizate in Romania cu aprobarea Biroului Executiv; 
-difuzeaza informatii provenite de la alte organizatii din lume catre Consiliul National si 
Centrele Teritoriale; 
-propune Biroului Executiv si Consiliului National organizarea de evenimente cercetasesti cu 
caracter international si face parte din stafful de organizare al acestora; 
-face parte din echipa de selectie a participantilor la diferite evenimente cercetasesti 
internationale si elaboreaza criteriile de participare; 
-propune plecarea in strainatate a grupurilor de cercetasi in functie de criteriile prestabilite si 
confirma calitatea acestora de membrii ai organizatiei si indeplinirea conditiilor de 
participare; 
-traduce in limba romana textul oficial al Statutul si Regulamentului de organizare si 
functionare al OMMS, si alte materiale metodice, organizatorice, precum si articole din presa 
straina referitoare la activitatile cercetasesti din alte tari, etc. 
Art.81 Trezorierul are urmatoarele atributii: 
-raspunde de gestiunea financiara a organizatiei; 
-se preocupa de atragerea de fonduri si obtinerea de mijloace materiale pentru organizatie; 
-propune bugetul organizatiei, tinand cont de nevoile responsabililor nationali si ai celorlalti 
membrii ai Consiliului National; 
-propune periodic reanalizarea bugetului existent daca este cazul; 
-elaboreaza si trimite Centrelor Teritoriale instructiuni si formulare privind activitatea 
financiar-contabila; 
-indruma si controleaza activitatea contabilului salariat; 
-avizeaza bugetul necesar achizitionarii de materiale si echipamente, organizarii stagiilor de 
formare si a taberelor, editarii materialelor informative in concordanta cu prevederile 
bugetare; 
-se preocupa de cooptarea unor persoane sau organizatii ca sponsori ai ONCR; 
-prezinta Consiliului National un raport financiar trimestrial si un bilant financiar anual; 
-verifica periodic modul de folosire al fondurilor de catre Centrele Teritoriale; 



-colaboreaza cu responsabilii nationali si ceilalti membrii ai Consiliului National in rezolvarea 
problemelor financiare solicitate de acestia in functie de bugetul existent. 
Art.82 Responsabilul national cu dezvoltarea are urmatoarele atributii: 
-elaboreaza o strategie de dezvoltare si extindere a organziatiilor cercetasesti in teritoriu; 
-elaboreaza un plan anual de actiune (cu stabilirea zonelor deosebite de interes); 
-intocmeste un raport trimestrial privind activitatea de dezvoltare; 
-informeaza responsabilul cu formarea privind necesitatea de formare la nivelul noilor Centre 
Locale; 
-propune zonele de activitate din teritoriu, astfel incat sa fie acoperit intreg teritoriul; 
-propune strategia in vederea patrunderii cercetasiei in Institutiile de Invatamant de Stat si 
Private la nivel de gimnazii, licee, facultati, nu ca o activitate in cadrul institutiei, ci in afara ei 
ca o activitate in timpul liber, dar cu implicarea atat a elevilor si a studentilor, cat si a cadrelor 
didactice; 
-tine legatura cu inspectoratul scolar judetean aducandu-i la cunostita documentele existente, 
ce atesta acordul si sustinerea Ministerului Educatiei Nationale, precum si a altor Institutii de 
Stat (potrivit protocoalelor incheiate); 
-pune la dispozitia inspectoratelor scolare judetene materiale documentare asupra cercetasiei 
in general, cat si despre cercetasia din Romania: istoric, tipuri de programe si activitati in 
prezent si in viitor; 
-acolo unde nu sunt constituite Consiliile judetene de cercetasi, solicitarile de inscriere in 
ONCR sau de constituire a Centrelor Locale vor fi adresate responsabilului national cu 
dezvoltarea care va transmite informatiile secretarului general pentru a fi introduse in evidenta 
computerizata; 
-urmareste procesul de dezvoltare al Centrelor nou-infiintate semnaland Consiliului National 
eventualele dificultati locale legate de colaborare cu institutiile de Stat si ONG. 
Art.83 Responsabilul national cu formarea are urmatoarele atributii: 
-elaboreaza o strategie de formare la nivel national si planul de sectiune anual; 
-conduce echipa nationala de formare pentru responsabilii adulti si coordoneaza activitatea 
acesteia; 
-raspunde de realizarea planurilor de actiune ale formarii; 
-monotorizeaza activitatea echipelor locale de formare; 
-se preocupa de pregatirea de formatori ai ONCR si coordoneaza activitatea acestora; 
-asigura organizarea, desfasurarea si evaluarea stagiilor de formare pentru adulti la nivel 
national; 
-face propuneri pentru inscriere in buget a fondurilor necesare pentru actiunile de formare. 
Art.84 Responsabilul national cu programele are urmatoarele atributii: 
-raspunde de dezvoltarea programului pedagogic al ONCR pe ramuri de varsta; 
-conduce echipa nationala de programe si coordoneaza activitatea acesteia; 
-asigura realizarea si difuzarea de publicatii sustinand programul pedagogic (in colaborare cu 
responsabilul national cu publicatii si mass-media); 
-sprijina sefii Centrelor Teritoriale in alcatuirea programelor; 
-participa la organizarea de activitati nationale si internationale ale ONCR (seminare, intalniri, 
tabere, concursuri, etc.); 
-intocmeste un ghid pentru elaborarea proiectelor si programelor cu sugestii de activitati 
cercetasesti; 
-analizeaza propunerile de programe anuale ale Centrelor Locale pe care le evolueaza si 
avizeaza, urmand ca dupa caz sa le completeze din punct de vedere metodologic, tehnic si 
organizatoric; 
-analizeaza propunerile de programe primite de la organizatiile cercetasesti de peste hotare; 
-stabileste un sistem de programe pe ramuri de varsta si specialitati; 



-face propuneri pentru ca in bugetul anual al ONCR sa fie incluse fondurile pentru derularea 
programelor. 
Art.85 Responsabilul national cu publicatii si mass-media are urmatoarele atributii: 
-elaboreaza o strategie a activitatii de popularizare a telurilor educative ale cercetasiei ai a 
actiunilor ONCR; 
-stabileste o retea teritoriala si asigura monitorizarea activitatilor de popularizare a acestora; 
-elaboreaza materiale de prezentare si popularizare ale ONCR( texte, pliante, afise, postere, 
etc.); 
-pregateste materialele necesare organizarii unei expozitii si ale unui Muzeu al Cercetasilor 
(in colaborare cu responsabilul national cu formarea); 
-atrage personalitati ale vietii culturale care sa sprijine activitatea de popularizare a ONCR. 
Art.86 Responsabilul national cu educatia spirituala si religioasa are urmatoarele atributii: 
-coordoneaza activitatea de lucru a compartimentului de educare spirituala si religioasa; 
-elaboreaza strategia dezvoltarii spirituale si religioase in cadrul ONCR; 
-tine legatura ca reprezentant al ONCR cu Biserica Ortodoxa Romana si cu celelalte 
confesiuni din tara; 
-asigura formarea de animatori spirituali pentru ONCR (in colaborare cu responsabilul 
national cu formarea); 
-initiaza si indruma actiunile de promovare a spiritualitatii cercetasesti a ONCR; 
-coordoneaza elaborarea materialelor pentru educatia spirituala; 
-actioneaza permanent pentru cultivarea respectului interconfesional. 
Art.87 Responsabilul national cu cercetasia marinareasca are urmatoarele atributii: 
-coordoneaza echipa nationala de cercetasi marinari formata din sefii Centrelor Locale 
marinaresti; 
-elaboreaza o strategie de dezvoltare a specialitatii la nivel national; 
-asigura organizarea, desfasurarea si evaluarea stagiilor de formare cu specific marinaresc la 
nivel national si international (in colaborare cu responsabilul national cu formarea); 
-asigura prin implicarea specialistilor elaborarea pedagogiei cu specific marinaresc; 
-este responsabil de securitatea activitatilor marinaresti in cadrul ONCR. 
Art.88 Fiecare responsabil national poate forma un grup de lucru alcatuit din persoane 
specializate si competente in problemele respective. 
Art.89 Consilierul cu radioamatorismul are urmatoarele atributii: 
-coordoneaza colaborarea intre Centrele Teritoriale si radiocluburile judetene si radioamatori 
autorizati in vederea dezvoltarii activitatii de radioamatorism a cercetasilor; 
-coordoneaza informarea sefilor Centrelor Teritoriale in legatura cu specificul activitatii de 
radioamatorism; 
-asigura participarea sefilor si a altor membrii din Centrele Teritoriale la cursuri de radio, in 
scopul obtinerii certificatelor de radioamator; 
-coordoneaza participarea unor radioamatori autorizati la taberele organizate de ONCR, dotati 
cu aparatura de radiocomunicatii; 
-activitatea radioamatorilor in aceste tabere va consta in asigurarea legaturilor radio cu 
exteriorul si acomodarea cercetasilor cu activitatea de radioamatori; 
-in colaborare cu ONCR va incerca dotarea cu echipamente de radiocomunicatii si adaptarea 
acestora pentru a functiona in benzile de frecventa atribuite radioamatorilor; 
-va coordona participarea cercetasilor la activitatea JOTA in conditii de colaborare cu statiile 
de radioamatori; 
-va respecta caracterul special al activitatii de radioamatori si isi va desfasura activitatea cu 
avizul Federatiei Romane de Radioamatorism. 
Art.90 Consiliul National are urmatoarele atributii: 
-convoaca Conferinta Nationala si stabileste modul de alegere a delegatiilor la Conferinta; 



-prezinta Conferintei rapoarte aupra activitatii organizatiei intre sesiuni; 
-raspunde pentru indeplinirea programului de dezvoltare si activitate al organizatiei; 
-raspunde pentru indeplinirea hotararilor Conferintei Nationale; 
-intocmeste materialele si ordinea de zi pentru Conferinta Nationala, diferite informari 
periodice si stabileste numarul si participantii la toate adunarile prevazute in Statutul si 
Regulamentul ONCR; 
-intocmeste planul calendar cu principalele probleme si actiuni pentru anul urmator; 
-rezolva problemele curente ale activitatii adoptand masurile corespunzatoare; 
-desemneaza membrii Biroului Executiv; 
-intocmeste protocoale de colaborare pentru diferite probleme cu Institutiile de Stat si ONG-
uri; 
-emite decizii de infiintare sau desfiintare ale Centrelor Teritoriale; 
-asigura in mod permanent si operativ relatiile cu organele administratiei centrale, sau 
asociatii si organizatii de tineret din tara, precum si legaturile cu organizatiile cercetasesti din 
intreaga lume, Biroul European si OMMS; 
-primeste propuneri, selecteaza si lanseaza programe in tara, in colaborare cu parteneri din 
strainatate, in scopul cunoasterii, colaborarii si extinderii legaturilor dintre membrii cercetasi; 
-organizeaza la nivel national stagii de formare pentru adultii cu responsabilitati, elaboreaza si 
adapteaza materialele tematice pentru toate nivelele de pregatire si formare; 
-tine evidenta centralizata a organizatiilor si a formatiunilor cercetasesti din teritoriu, 
numerica a membrilor acestora si nominala a sefilor de Centre Locale, Judetene si Centrul 
Traditional; 
-emite decizii pentru numirea sefilor de Centre Teritoriale alesi la Conferintele acestora; 
-propune spre aprobarea Conferintei Nationale alegerea prin vot deschis a presedintelui si a 
membrilor de onoare ai ONCR; 
-indruma, ajuta si controleaza activitatea Centrelor Teritoriale si analizeaza periodic 
activitatea acestora; 
-stabileste membrii din cadrul Consiliului National care pot participa la Conferintele Centrelor 
Teritoriale, precum si persoanele invitate la sedintele Consiliului National; 
-adunarile Consiliului National si ale Biroului Executiv al ONCR sunt conduse de presedinte 
(in lipsa acestuia de catre un vicepresedinte sau secretarul general) care trebuie sa retina 
concluziile discutiilor si a propunerilor facute si sa le supuna votului membrilor Consiliului 
National; 
-la fiecare Adunare a Consiliului National se intocmeste un proces verbal intr-un registru cu 
foi numerotate pe care-l semneaza toti membrii prezenti, iar la prima adunare se informeaza 
de cel care conduce adunarea, modul de rezolvare al problemelor de la adunarea anterioara; 
-intocmeste anual proiectul de buget al Consiliului National, in lei si valuta, si urmareste 
administrarea acestuia in conformitate cu normele elaborate pentru organizarea diferitelor 
activitati cercetasesti prevazute in planul calendar anual, pe baza normelor financiare interne 
si cu respectarea legilor in vigoare; 
-urmareste utilizarea fondurilor si mijloacelor materiale ale ONCR, exercitand controlul 
asupra operatiunilor administrativ-financiare; 
-identifica, valorifica si dirijeaza noi resurse de finantare in beneficiul organizatiei; 
-in functie de evolutia preturilor actualizeaza cuantumul taxei de inscriere si al cotizatiei 
trimestriale; 
-face propuneri pentru includerea in bugetul de stat a unor fonduri minime necesare 
organizarii activitatilor ONCR; 
-aproba si angajeaza diferite cheltuieli pentru actiuni neprevazute in planul bugetar in limita 
sumelor existente; 
-sustine activitatea de editare a materialelor de informare si documentare ale organizatiei; 



-atribuie atestate persoanelor care au absolvit stagii de formare in vederea numirii in functii de 
conducere; 
-informeaza Centrele Teritoriale asupra activitatii curente ale organizatiei; 
-in caz de litigiu, poate desemna un reprezentant propriu sau ales pentru apararea intereselor 
organizatiei; 
-asigura prin organele de specialitate asistenta medicala pentru tabere, delegatiile straine 
participante la diferitele activitati organizate in tara noastra; 
-numeste seful Colegiul de Redactie al Revistei "Cercetasul" si responsabilul Buletinului 
Informativ al ONCR; 
-acorda recompense, distinctii si titluri de onoare; 
-aplica sanctiuni, care in functie de gravitatea abaterii, pot merge pana la excluderea din 
organizatie; 
-propune candidati a fi alesi, cooptati sau numiti in organismele OMMS sau in cele europene 
si regionale; 
-aproba componenta delegatiilor si reprezentantilor ONCR care se deplaseaza in strainatate, 
pentru a participa la diferite activitati:tabere, instructaje, congrese, jamboree, etc. La inapoiere 
se va prezenta o informare asupra problemelor discutate si invatamintelor ce se pot aplica in 
activitatea cercetaseasca. 
Art.91 In perioada dintre Conferintele Nationale sunt posibile unele inlocuiri (schimbari) sau 
completari in cadrul Consiliului National (dar nu mai mult de 1/3 din totalul lor) determinate 
de probleme organizatorice, imbolnaviri, demisii, etc., atunci cand acestea sunt obiective, 
justificate, cu acordul membrilor Consiliului National, prin vot deschis, modificari care vor fi 
supuse aprobarii la prima Conferinta Nationala a ONCR. 
Eventuala demisie a presedintelui Consiliului National din motive obiective, determina 
convocarea Conferintei Nationale Extraordinare. 
Art.92 Consiliul National se intruneste cel putin o data la 3 luni sau de cate ori este necesar. 
Prezenta majoritatii membrilor Consiliului National constituie cvorumul necesar desfasurarii 
reuniunii. Deciziile se vor lua cu majoritatea simpla de voturi a persoanelor prezente si 
votante. 
In situatia cand la a doua sedinta nu se intruneste numarul necesar de membrii pentru luarea 
hotararilor, se pot lua decizii si in procentul de 50%+1 din cei prezenti. 
Reuniunile Consiliului National si ordinea de zi vor fi anuntate membrilor Consiliului cu 7 
zile inainte. 
La sedintele Consiliului National, pot lua parte ca invitati -fara drept de vot- sefii Centrelor 
Locale, Judetene si ai Centrului Traditional, precum si reprezentanti ai departamentelor de 
stat, in functie de continutul ordinii de zi. 
Art.93 Consiliul National poate retrage calitatea de membru al Consiliului, membrilor care 
intrunesc mai mult de doua absente nemotivate. 
Art.94 La nivelul Consiliului National, unele functii de executie permanente -secretar, 
contabil, casier, gestionar- pot fi salariate. 
Art.95 BIROUL EXECUTIV al CONSILIULUI NATIONAL are toate prerogativele 
Consiliului National si este abilitat sa ia hotarari si sa conduca operativ activitatea curenta a 
organizatiei intre reuniunile Consiliului National. 
Biroul se intruneste o data pe luna sau de cate ori este necesar, iar deciziile si hotararile 
adoptate se prezinta spre ratificare la prima sedinta a Consiliului National. 
Art.96 Biroul Executiv emite deciziile rezultate din hotararile Consiliului National si aproba 
deplasarile in strainatate ale membrilor Consiliului National si ale delegatilor la diferitele 
actiuni cercetasesti (congrese, seminarii, jamboree, cursuri de formare, 
management,specialitate, tabere, etc.), indiferent de cine trimite invitatia (fie chiar personala - 
nominala). 



Art.97 La sedintele Biroului Executiv pot participa ca invitati -fara drept de vot- membrii 
Consiliului National care nu sunt membrii ai acestuia si alti membrii ai formatiunilor 
teritoriale, in functie de problemele prevazute pe ordinea de zi. 
Art.98 Biroul Executiv elaboreaza programul de lucru anual si trimestrial al Consiliului 
National si al Biroului Executiv si informeaza membrii Consiliului National asupra 
problemelor discutate. 
Art.99 COMISIA NATIONALA DE CENZORI este abilitata sa verifice realizarea bugetului 
si gestionarea materiala si financiara a ONCR. 
Art.100 La solicitarea Consiliului National sau din proprie initiativa, membrii Comisiei 
Nationale de Cenzori pot efectua controlul operatiunilor financiare sau a gestiunii si al bazei 
materiale la nivelul Centrelor Teritoriale. 
Comisia Nationala de Cenzori verifica de asemenea periodic modul de folosire al fondurilor 
prevazute in buget si al sumelor provenite din alte surse (donatii, sponsorizari, etc.) si a bazei 
materiale ale Consiliului National. 
Comisia Nationala de Cenzori informeaza Consiliul National periodic si prezinta rapoarte la 
Conferinta Nationala asupra situatiei financiare a organizatiei. 
Art.101 Membrii Comisiei Nationale de Cenzori participa la reuniunile Consiliului National 
sau ale Biroului Executiv ori de cate ori este nevoie. 
Art.102 Pe langa Consiliul National al ONCR functioneaza o Comisie de Consilieri Tehnici 
alcatuita din reprezentantii diferitelor departamente (Ministerul Educatiei Nationale, 
Ministerul Tineretului si Sportului, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, 
Ministerul Apelor Padurilor si Protectiei Mediului, etc.). 
La nivelul Consiliilor Judetene poate functiona o Comisie asemanatoare celei de la Consiliul 
National, alcatuita din reprezentanti ai Inspectoratului Judetean pentru Invatamant, organelor 
teritoriale ale Ministerului 
Tineretului si Sportului, Prefecturii judetului, comandantul Garnizoanei, directorilor de scoli, 
intreprinderior de stat si particulare, etc. 
Consilierii pot participa cu vot consultativ la sedintele Consiliului National, Conferintele 
Consiliilor Judetene, precum si la Conferinta Nationala a ONCR. 
Art.103 In situatia cand o problema a fost supusa la vot in cadrul unei sedinte a Biroului 
Executiv, a Consiliului National sau la Conferinta Nationala si procentul de voturi a fost de 
1/3 de acord, 1/3 impotriva, 1/3 abtineri, continutul problemei ramane aceleasi pe care l-a avut 
inainte de a fi supus la vot. 
 
                          CAPITOLUL IV - CONDUCEREA FORMATIUNILOR TERITORIALE 
 
Art.104 Centrele Locale (sector Bucuresti), Judetene (Municipiul Bucuresti) si ale Centrului 
Traditional, isi desfasoara activitatea conform prevederilor Statutului si Regulamentului 
ONCR, precum si pe baza Planului Calendar propriu - anual- si de perspectiva pe cel putin 3 
ani. 
Art.105 Centrele Teritoriale au urmatoarele atributii: 
-elaboreaza obiectivele si planul de dezvoltare al activitatilor cercetasesti; 
-tin evidenta Centrelor Locale si Teritoriale, numerica si nominala a cercetasilor de pe 
teritoriul respectiv; 
-organizeaza activitati cercetasesti demonstrative cu anumite tematici; 
-organizeaza pe plan local cursuri de formare si consfatuiri pentru reimprospatarea 
cunostintelor; 
-prezinta periodic un raport asupra activitatii Centrului Local , la Consiliul National. 
Art.106 Componenta Centrelor Teritoriale, modul de desfasurare al activitatilor acestora, 
colaborarea cu Consiliul National sunt prevazute in prezentul Regulament al ONCR. 



Art.107 Organele de conducere ale Centrelor Locale, Judetene si ale Centrului Traditional: 
-Conferinta Centrului Local, Judetean si a Centrului Traditional; 
-Consiliul Centrului Local, Judetean si al Centrului Traditional; 
-Comisia de Cenzori a Centrului Local, Judetean si a Centrului Traditional. 
Art.108 Conferinta Centrului Local, Judetean si a Centrului Traditional are loc o data la 3 ani, 
sau in sesiune extraordinara de cate ori probleme privind activitatea sau schimbarea 
conducerii Centrului o necesita.Data Conferintei este anuntata din timp, iar concluziile 
rezultate sunt trimise Consiliului National.Prezenta a jumatate din membrii cu drept de vot, 
constituie cvorumul necesar pentru desfasurarea Conferintei.Hotararile vor fi luate cu 
majoritatea simpla de voturi a persoanelor prezente si votante. 
Art.109 Conferinta Centrului Local, Judetean si a Centrului Traditional are urmatoarele 
atributii: 
-dezbate problemele activitatii actuale si de perspectiva ale organizatiei in teritoriu si adopta 
masurile corespunzatoare; 
-dezbate rapoartele de activitate ce sunt prezentate de Consiliul Centrului si de Comisia de 
Cenzori; 
-dezbate propunerile de buget; 
-aduce la indeplinire hotararile organelor superioare ale organizatiei; 
-propune si alege membrii Consiliului Centrului si ai Comisiei de Cenzori; 
-alege delegatii la Conferinta Nationala si propune candidatii pentru Consiliul National si 
Comisia Nationala de Cenzori. 
Art.110 Consiliul Centrului Local, Judetean si al Centrului Traditional conduce operativ 
activitatea Centrului intre Conferinte si este format din 5 (cinci) membrii alesi, avand 
functiile: seful Centrului Local, Judetean si al Centrului Traditional, secretar, trezorier, 
responsabil cu programele, responsabil cu formarea. 
In functie de numarul membrilor Consiliului Local si, respectiv, de numarul Centrelor Locale 
din judet pot fi alesi si alti membrii cu responsabilitati corespunzatoare membrilor Consiliului 
National. 
Pe langa fiecare responsabilitate se pot forma grupe de lucru. 
Forul de conducere al Consiliului Judetean si al Municipiului Bucuresti este Conferinta unde 
se alege un sef al Consiliului care este aprobat de Consiliul National. 
Art.111 Comisia de Cenzori se compune din 3 membri dintre care unul este presedinte. 
Comisia verifica realizarea bugetului si gestiunea bunurilor materiale ale Centrului Local, 
Judetean si ale Centrului Traditional, informeaza Consiliul National si prezinta rapoarte in 
fata Conferintei Centrului. 
Art.112 Seful Centrului Local, Judetean si al Centrului Traditional, raspunde de intreaga 
activitate a Centrului in fata Consiliului National, si impreuna cu membrii Consiliului Local, 
Judetean si ai Consiliului Centrului Traditional isi exercita atributiile in limita competentelor 
stabilite prin fisele de post. 
Seful Centrului trebuie sa aiba minimum 21 ani, sa fi absolvit un stagiu de pregatire si sa aiba 
in ultimul an actiuni la care a participat in functii de raspundere. 
Art.113 Seful Centrului Local este ales de catre comitetul de initiativa cu ocazia infiintarii 
Centrului, numirea lui fiind supusa votului in cadrul primei Conferinte a Centrului, iar 
confirmarea in functie revine Consiliului National. 
Art.114 Seful Centrului Local, Judetean si al Centrului Traditional are urmatoarele atributii: 
-duce la indeplinire hotararile Conferintei Nationale si ale Consiliului National; 
-asigura constituirea unei echipe de conducere eficienta in domeniile: formare preliminara, 
programe, financiar, dezvoltare; 
-tine legatura permanent cu autoritatile locale si cu mass-media, in scopul cunoasterii si 
propagarii miscarii cercetasesti; 



-asigura impreuna cu responsabilii cu formarea, pregatirea efectivului existent prin 
organizarea de stagii de formare, numarul stagiilor fiind in functie de numarul membrilor; 
-asigura impreuna cu responsabilii de programe, elaborarea de programe ce se incadreaza in 
obiectivele cercetasiei cu respectarea stricta a pedagogiei si metodologiei cerceasesti; 
-urmareste dinamica Centrului prin activitati saptamanale si dezvoltarea numerica si 
calitativa; 
-raspunde de gestiunea si logistica Centrului; 
-organizeaza intalniri periodice cu parintii cercetasilor sub 18 ani; 
-contacteaza institutii si firme comerciale in vederea sponsorizarii miscarii cercetasesti din 
localitate, respectiv din judetul de resedinta; 
-semestrial trimite Consiliului National o informare cuprinzand: activitati propuse si realizate, 
numarul cercetasilor legitimati si cotizanti, copii dupa reportaje, articole din ziare, date asupra 
emisiunilor radio, TV despre miscarea cercetaseasca, realizate cu concursul Centrului; 
-urmareste intocmirea bugetului, verifica cheltuirea corecta a resurselor financiare si 
incheierea bilantului; 
-se preocupa ca toate contactele cu organizatii din alte tari, ce se desfasoara in cadrul si sub 
auspiciile organizatiei, sa fie aduse la cunostinta responsabilului national cu relatiile 
internationale din Consiliul National. Se excepteaza relatiile de interes personal. 
Art.115 Seful Centrului Local, Judetean si al Centrului Traditional se angajeaza sa 
indeplineasca aceste conditii o data cu alegerea lui in functie. In cazul nerespectarii sau a 
imposibilitatii de a respecta angajamentul, seful Centrului este solicitat sa-si prezinte demisia 
urmand a fi ales un alt sef de Centru de catre Conferinta Extraordinara. 
In cazul in care comportamentul sefului de Centru creaza nemultumiri, disensiuni, sau se 
dovedeste inactiv, sefii de unitate, sefii Centrelor Locale, Judetene si ai Centrului Traditional, 
solicita Consiliului National o Conferinta Extraordinara a Centrului pentru inlocuirea sefului 
de Centru.. 
Responsabilitatile sefului de Centrul sunt prezentate sub forma unei fise de post - angajament 
ce este semnata cu ocazia intrarii in functie. 
Art.116 Centrele Locale, Judetene si Centrul Traditional pot avea relatii internationale 
respectand urmatoarele: 
-participarea la evenimente internationale lansate de Biroul European sau de catre Biroul 
Mondial al OMMS, va fi posibila numai prin intermediul Consiliului National; 
-activitatile cu caracter international (tabere sau alte activitati externe) se pot organiza liber, 
cu conditia anuntarii prealabile a acestora Consiliului National si dupa caz Consiliului 
Judetean; 
-schimburile de tineri trebuie anuntate in prealabil si avizate de Consiliul National si dupa caz 
de Consiliul Judetean; 
Dupa incheierea activitatilor cu caracter international se va face o evaluare (informare) care 
va fi trimisa responsabilului national cu relatiile internationale al Consiliului National din care 
trebuie sa reiasa cu preponderenta utilitatea actiunii, schimbul de experiente si invataminte, 
modul de organizare si desfasurare, etc. 
In cazul unui aviz negativ , acesta va fi comunicat in scris sefului de Centru. 
Fisa de deplasare in strainatate in cadrul schimburilor cercetasesti internationale de tineret se 
arata in anexa nr.2. 
Art.117 Centrele Locale. Judetene si Centrul Traditional pot avea relatii cu Institutiile centrale 
ce Stat cu avizul Consiliului National. 
Relatiile cu organele locale si judetene de stat, ONG-uri, intreprinderi comerciale, bancare, 
industriale, de stat sau particulare, precum si cu cele din alte judete, se pot face cu respectarea 
prevederilor Statului si Regulamentului ONCR. 



Art.118 Organizatiile cercetasesti teritoriale si centrale pot participa la activitatile organizate 
cu ocazia desfasurarii diferitelor aniversari (ziua nationala, ziua eroilor, ziua scolarilor, 
atestarea unei localitati, evenimente istorice, etc) in care scop se va lua legatura cu organele 
locale care organizeaza asemenea actiuni. 
 
                                      CAPITOLUL V - UNIFORMA SI INSEMNELE 
 
Art.119 Uniforma si insemnele cercetasilor ONCR sunt aceleasi pentru toti membrii ei, ele 
neputand fi schimbate decat la Conferinta Nationala. 
Art.120 Uniforma este compusa din: 
-camasa de culoare bej cu epoleti si cu doua buzunare mari cu clape si unul mic pe buzunarul 
stang; 
-palarie verde brun cu boruri largi, tighelate, cu patru capse de aerisire laterale, buzunar lateral 
stanga cu clapa si capsa (se poarta cu borul ridicat prins de clapa buzunarului); 
-pantaloni lungi sau scurti ( croiala tip blue-jeans) de culoarea palariei, cu buzunare aplicate la 
spate si buzunare integrate in fata; 
-esarfa triunghiulara, dimensiunea 100/65 cm. de culoare bleumarin cu bordura alba de 2 cm. 
Art.121 Ecusoane : 
-ecuson rotund dimensiunea de 7 cm. continand inscriptia : CERCETASII ROMANIEI - 
GATA ORICAND; 
Simbolul ONCR este reprezentat de o incrucisare compusa din patru crengi de brad de culoare 
verde, suport pentru simbolul cercetasiei, floarea de crin stilizata de culoare galbena pe fond 
bleumarin inchis de doua borduri circulare si galbene; 
-ecuson 1/4 de cerc dimensiunea de 8 cm., pe fond rosu inchis conturat cu auriu si cu text: 
SCOUT ROMANIA; 
-ecuson dreptunghiular, dimensiunea de 7 cm., pe fond alb cu bordura neagra si tricolor la 
extremitatea dreapta a ecusonului. Text: CERCETASII ROMANIEI de culoare neagra; 
-ecuson rotund, diametru 4 cm., de culoare mov reprezentand floarea de crin inconjurata de 
cordonul prieteniei cu nod. Ecusonul este al Organizatiei Mondiale a Miscarii Scout si 
reprezinta apartenenta ONCR la OMMS; 
-ecuson reprezentand stema judetului unde functioneaza Centrul si este de forma 
dreptunghiulara 8,5 cm. cu partea de jos rotunjita. 
Art.122 Pozitia insemnelor pe uniforma este urmatoarea: 
-ecusonul SCOUT ROMANIA pe maneca stanga a camasii la 1 cm. de cusatura manecii la 
umar aliniat simetric pe axul epoletului; 
-ecusonul rotund CERCETASII ROMANIEI - GATA ORICAND la 1 cm. sub ecusonul 
SCOUT ROMANIA; 
-ecusonul dreptunghiular CERCETASII ROMANIEI deasupra buzunarului drept langa 
cusatura clapei; 
-ecusonul rotund OMMS deasupra buzunarului stang la 1 cm. de capla buzunarului centrat pe 
axa acestuia; 
-ecusonul regional pe maneca dreapta la 1 cm. de cusatura de la maneca, centrat pe axul 
epoletului; 
-insigna metalica pe buzunarul mic al camasii si pe clapa buzunarului palariei. 
In afara insemnelor oficiale mai pot fi purtate insemne cercetasesti ocazionale.Este cu 
desavarsire interzisa purtarea de insemne cu semnificatie si in scopuri comerciale sau politice. 
Art.123 Insemne organizatorice: 
-seful de patrula poarta o stea pe o banda de culoarea camasii cu dimensiunea de 1 cm. atasata 
la epoletul drept; 
-adjunctul sefului de unitate doua stele; 



-seful de unitate trei stele; 
-membrii conducerii Centrului Local poatra o stea pe o banda de culoare bleumarin, cu 
dimensiunea de 1 cm. atasata la epoletul drept; 
-seful Centrului Local doua stele; 
-membrii conducerii Consiliului Judetean si a Centrului Traditional doua stele; 
-seful Centrului Judetean si a Centrului Traditional trei stele; 
-membrii Consiliului National poarta o stea pe o banda de culoare verde inchis cu 
dimensiunea de 1 cm. atasata la epoletul drept; 
-insigna ONCR metalica reprezentand floarea de crin stilizata este montata pe crucea din 
crengi de brad, diametrul de 3 cm. 
Art.124 Cercetasii Marinari au: 
-aceleasi insemne pe camasa bleumarin; 
-esarfa galbena de dimensiunea 100/65 cm.; 
-insigna metalica cu ancora montata pe epoleti; 
-distinctii specific marinaresti. 
Art.125 Toate insemnele privind diferitele specializari, distinctii, participari la activitati 
speciale, vor fi create pe masura ce acestea devin necesare. 
Pentru uniformizarea lor pe intreaga organizatie, insemnele vor fi avizate de catre Consiliul 
National. 
Art.126 Purtarea uniformei este obligatorie in activitatile cercetasesti si cu ocazia participarii 
la seminarii, Conferinte organizate de Institutii sau ONG-uri partenere. 
In activitatile din tabara uniforma este un tricou cu ecusonul dreptunghiular montat pe partea 
stanga. 
In toate activitatile de tabara este obligatorie purtarea uniformei de tabara si a esarfei 
organizatiei. 
Art.127 ONCR are un steag propriu. Steagul organizatiei este de dimensiunea 80/120 cm. de 
culoare alba avand in partea centrala insemnul organizatiei, intr-un cerc cu diametrul de 40 
cm. 
Art.128 Formula de salut si deviza: 
-salutul se face cu bratul drept semiflexat din cot, avand trei degete lipite (inelar, mijlociu si 
aratator), iar degetul mare suprapus peste cel mic; 
-raspunsul la salut este "GATA ORICAND!". 
Art.129 Marsul este stabilit de catre Consiliul National (anexa nr.3). 
 
                                   CAPITOLUL VI - RECOMPENSE SI SANCTIUNI 
 
Art.130 RECOMPENSE: 
Pentru merite si rezultate deosebite in activitatea cercetaseasca, pentru fapte deosebite, 
precum si pentru recunoasterea contributiei unor persoane la dezvoltarea ONCR, cercetasii 
pot fi recompensati cu : 
-multumiri aduse personal sau in fata formatiei din care face parte; 
-trimiterea de scrisori adresate parintilor sau scolii; 
-acordarea de diplome sau insigne; 
-premierea cu carti, echipament sau obiecte de tabara; 
-promovarea prin numirea in functii de conducere; 
-participarea la activitati internationale. 
Recompensele primite de catre cercetasi vor fi consemnate in fisa matricola si anuntate prin 
organul de presa al ONCR. 



Conferinta Nationala poate acorda ca recompensa titlul de presedinte sau membru de onoare 
al ONCR, unor persoane care au adus sau aduc o contributie deosebita la dezvoltarea 
activitatilor cercetasesti pe plan national sau international. 
Art.131 SANCTIUNI: 
Membrii ONCR, care prin comportamentul lor fac dovada de nerespectare a Statutului si 
Regulamentului de organizare si functionare al ONCR, sunt susceptibili de a fi sanctionati in 
functie de gravitatea abaterii comise. 
Sanctiunile se aplica in mod gradat si au ca scop sa indrepte unele abateri disciplinare, fara a 
leza personalitatea cercetasului. 
Art.132 Pentru cercetasi din categoria 8-18 ani, incadrati in patrule, sunt considerate abateri: 
-nerespectarea "Legii Cercetasului" si a "Legamantului"; 
-comportament necorespunzator calitatii de cercetas; 
-nerespectarea responsabilitatilor asumate, daca acestea aduc prejudicii activitatii sau imaginii 
organizatiei; 
-incalcarea regulamentelor taberelor, stabilite de comun acord de catre cercetasi si seful de 
unitate; 
-neindeplinirea din reavointa sau neglijenta a sarcinilor primite. 
Sanctiunile pot fi aplicate de catre seful de unitate in urma analizei facute in plenul unitatii. 
Ele pot consta incepand de la mustrare in fata unitatii, pana la suspendarea pe perioada 
limitata. In cazul abaterilor grave sau repetate sanctiunea poate consta in ridicarea calitatii de 
cercetas, care se aproba de catre seful Centrului local la propunerea sefului de unitare. 
Art.133 Categoria cercetasilor peste 18 ani. 
Sunt considerate abateri grave ale membrilor ONCR urmatoarele: 
-savarsirea unei fapte care frizeaza morala publica; 
-comiterea repetata sau cu reavointa a faptelor din art.132; 
-actiuni sau incalcarea principiilor cercetasesti sau a Statutului ONCR care compromit grav 
activitatea, interesele sau imaginea organizatiei. 
Art.134 Pentru sefii de patrula. 
In cazul sefului de patrula considerat necorespunzator de membrii patrulei sanctiunea aplicata 
este schimbarea lui din functie. 
Art.135 Pentru sefii de unitate. 
Seful de unitate, al carui comportament este considerat necorespunzator, sau care a savarsit in 
mod repetat fapte prevazute la art.132, poate fi sanctionat prin ridicarea calitatii de sef de 
unitate de catre seful Centrului Local. In cazul abaterilor grave, sanctiunea poate merge pana 
la ridicarea calitatii de cercetas de catre seful Centrului Local. 
Art.136 Pentru seful Centrul Local, Judetean sau al Centrului Traditional. 
Seful Centrului Local, Judetean sau al Centrului Traditional care face dovada de nerespectarea 
obligatiilor asumate cu ocazia numirii in functie, precum si pentru activitati, pozitii sau opinii 
ce pot dauna prestigiului, coeziunii si integrarii organizatiei, pentru nerespectarea Statutului si 
Regulamentului de organizare si functionare al ONCR poate fi sanctionat prin anularea 
deciziei de numire in functie , mergand, dupa gravitatea cazului, pana la ridicarea calitatii de 
membru al ONCR. Aceasta decizie poate fi luata numai de Consiliul National la propunerea 
sefilor de unitate si a celorlalti membrii ai Consiliului Local, Judetean sau al Centrului 
Traditional. 
Art.137 Pentru membrii Consiliului National. 
Membrul Consiliului National care face dovada de activitati ce pot compromite organizatia, 
impotriva coeziunii, integrarii si prestigiului ei sau nu indeplineste obligatiile ce-i revin 
conform atributiilor prevazute de Regulament, poate fi sanctionat in functie de gravitatea 
cazului de la suspendarea din Consiliul National pana la excluderea din ONCR. 
Aplicarea sanctiunii este de competenta Consiliului National reunit in plen. 



Art.138 Sanctiunile aplicate pentru abateri grave vor fi inscrise in fisa matricola a cercetasului 
si aduse la cunostinta esalonului din care acesta face parte sau prin organul de informare al 
ONCR. 
 
                       CAPITOLUL VII - MIJLOACE MATERIALE SI FINANCIARE ALE ONCR 
 
Art.139 Pentru asigurarea conditiilor materiale necesare activitatilor,ONCR poate avea in 
proprietate, inchiriere sau in folosinta, birouri, instalatii specifice, spatii de cazare, cantine, 
baze sportive, precum si dotari necesare profilului propriu de activitate. 
Art.140 Bugetele prevazute in acest capitol sunt conturile de exploatare previzionala la 
diferitele esaloane. 
Art.141 Bugetul Consiliului National cuprinde bugetul propriu de functionare a Consiliului 
National. El cuprinde de asemenea bugetul activitatilor exceptionale care se organizeaza la 
acest nivel, precum si gestionarea bunurilor mobile si imobile asigurate de acestea. Bugetul 
este intocmit de Biroul Executiv si se aproba de Conferinta Nationala. Biroul Executiv 
urmareste direct realizarea acestuia. 
Contul de exploatare (executia bugetara) va fi supus la sfarsitul exercitiului financiar, 
Consiliului National, iar o data la 3 ani va fi supus Conferintei Nationale. 
Art.142 Bugetul Centrului Local, Judetean si al Centrului Traditional cuprinde bugetul 
propriu de functionare al Centrului Local, Judetean si al Centrului Traditional si toate 
activitatile organizate la nivelul acestora, precum si al activitatilor exceptionale organizate de 
acestea si gestionarea bunurilor mobile si imobile ce le apartin. Bugetul Centrului Local, 
Judetean si al Centrului Traditional este intocmit de catre Consiliul Centrului respectiv. Seful 
Centrului Local, Judetean si al Centrului Traditional este raspunzator de executia sa in fata 
Consiliului respectiv. 
Bugetul si executia acestuia se intocmesc pe formulare furnizate de Biroul Executiv al 
Consiliului National. 
Art.143 Veniturile Consiliului National si ale Centrelor teritoriale provin din: 
-taxa de inscriere; 
-cotizatii al membrilor ONCR; 
-subventii de la bugetul statului; 
-veniturile din contractele de sponsorizare cu partenerii romani si straini, reclame, publicatii, 
inchirieri de baze sportive, vanzarea de echipament, insigne, embleme si alte materiale 
specifice cercetasiei, precum si activitati lucrative in conditiile legii si in conformitate cu 
principiile Miscarii Scout; 
-editarea si vanzarea unor lucrari de specialitate cercetaseasca, a revistei "Cercetasul", precum 
si a altor publicatii cercetasesti; 
-donatii si subventii de la OMMS; 
-donatii si contributii in sume banesti sau in natura de la persoane fizice si juridice romane sau 
din strainatate; 
-alte venituri in functie de specificul Centrelor si posibilitatile locale, cu respectarea legislatiei 
in vigoare. 
Art.144 Centrul Local care doreste sa produca sau sa presteze o munca, din care reiese un 
profit, este obligat mai intai sa faca demersuri pentru intrarea in legalitate conform normelor 
fiscale, referitor la venituri din care se efectueaza plata impozitului pe profit. 
Art.145 Folosirea fondurilor realizate de Consiliul National si organizatiile teritoriale se vor 
face potrivit Nomenclatorului Financiar al ONCR (anexa nr.4) si a legilor in vigoare. 
Art.146 Fiecare esalon teritorial tine contabilitatea pe baza unui registru de casa - formular 
tipizat, numerotat si parafat pe verso registrului - si pe baza planului de conturi ale 
organizatiilor banesti,intocmind o balanta lunar si un bilant anual. Bilantul si executia 



bugetara a Centrului Local, Judetean si al Centrului Traditional se transmite la Consiliului 
National. Consiliul National poate controla contabilitatea la diferite esaloane. 
Art.147 Fiecare esalon teritorial trebuie sa aiba stampila proprie si sa posede un cont bancar 
sau un cont curent la C.E.C. Toate fondurile organizatiei trebuie depuse obligatoriu in contul 
organizatiei.Nici un cont nu poate fi deschis pe numele vreunui membru al organizatiei pentru 
organizatie. 
Deschiderea, inchiderea sau modificarea conturilor deschise in numele ONCR fac obiectul 
unei proceduri administrative implicand necesitatea pentru responsabilii acestor conturi de a fi 
membri cu responsabilitati in organizatie si de a fi obtinut acordul Consiliului National. 
Trezorierul Centrului Local, Judetean si al Centrului Traditional, trebuie sa aiba cel putin 21 
ani si sa prezinte cazierul judiciar. Deciziile pentru deschiderea conturilor se iau de catre 
Consiliul National care poate delega aceasta autoritate unui responsabil administrativ al 
organizatiei. 
Consiliul National este abilitat sa ceara in orice moment bancilor sau sucursalelor C.E.C. unde 
sunt conturi deschise in numele organizatiei, situatia acestor conturi, blocajul in cazul 
desfiintarii Centrului respectiv sau inchiderea lor. 
Fondurile provenind din inchiderea unui cont trebuie sa fie remise Consiliului National, care 
are puterea de a le redistribui unitatilor teritoriale interesate, sau de a le conserva in rezerva. 
Art.148 Persoanele care au dreptul sa efectueze operatiuni bancare in contul Centrului Local 
sunt: seful Centrului Local, Judetean si al Centrului Traditional, si trezorierul , care au depus 
specimenul de semnatura la deschiderea contului. Seful Centrului este singurul ordonator al 
contului prin semnatura sa, el angajeaza raspunderea ca operatiunile financiare ale Centrului 
sa se desfasoare in mod corect. 
Art.149 Centrele Locale, Judetene si Centrul Traditional care cer deschiderea unui cont, sunt 
obligate sa tina contabilitatea potrivit prevederile art.146, 147, 148. In afara de aceasta, 
conturile deschise in numele organizatiei trebuie: 
-sa fie utilizate exclusiv pentru miscari de fonduri pentru esalonul in numele caruia sunt 
deschise; 
-sa fie alimentate de asemenea maniera incat toate documentele emise (cecuri, dispozitii de 
plata, etc.), sa fie onorate in limita soldului la banca sau CEC. 
Persoana abilitata sa tina evidenta contabila si sa efectueze operatiunile bancare este 
trezorierul Centrului Local, Judetean si al Centrului Traditional. 
Art.150 Donatiile primite de patrule, unitati si Centrele Locale, Judetene si de Centrul 
Traditional, sub forma unor 
bunuri materiale cum sunt corturi, saci de dormit, unelte, vesela, aparataj de comunicatii, etc. 
precum si cele cumparate din fondurile organizatiei vor fi inregistrate, evaluate si inscrise 
numeric si valoric in gestiunea esalonului respectiv. Ele pot fi date in pastrarea membrilor 
ONCR in perioada unor actiuni, sub semnatura si stricta evidenta. 
Donatiile primite in nume personal de catre membrii ONCR raman in proprietatea acestora si 
nu pot fi utilizate de organizatie fara consimtamantul proprietarului. 
Art.151 Patrimoniul patrulei sau al unitatii, in cazul reorganizarii acestora sau a desfiintarii 
lor, este redistribuit in folosinta de catre Consiliul Centrului Local. 
Patrimoniul Centrului Local - in cazul desfiintarii lui, se redistribuie, dupa caz, de catre 
esalonul superior, Centrului Judetean sau Consiliului National. 
Nerespectarea acestei proceduri este considerata o grava abatere si persoana ce avea obligatia 
sa o faca, poate fi sanctionata. 
Art.152 Materialele ce sunt deteriorate din neglijenta sau proasta folosinta, precum si cele 
lipsa sunt imputabile celui in grija caruia au fost incredintate. 



Materialele ce au peste 3 ani de folosinta si prezinta un grad inalt de uzura, ce le fac 
inutilizabile, se caseaza de catre o comisie a Centrului Local, Judetean, a Centrului 
Traditional sau a Consiliului National numita in acest scop si se scot din inventar. 
Art.153 Organizatia poate dispune de un patrimoniu imobiliar. Gestionarea acestui patrimoniu 
cade in sarcina Consiliului National. Toate achizitiile sau instrainarile de bunuri imobiliare 
facute in numele Organizatiei Nationale "Cercetasii Romaniei" sunt supuse unei proceduri 
administrative antrenand interventia Conferintei Nationale care sa-si dea acordul si sa 
stabileasca competentele. Toate transferarile de bunuri imobiliare trebuie sa fie aprobate de 
Consiliul National. Cererile trebuie sa fie adresate Consiliului National cu cel putin 1 luna 
inainte de data Conferintei Nationale. Ele trebuie sa fie insotite de toate documentele 
contabile necesare, de planul de finantare si contul de executie provizorale. Ele trebuie sa fie 
motivate si insotite de avizul sefului de Centru Local, Judetean sau al Centrului Traditional. 
Art.154 Consiliul National poate aproba printr-o deliberare speciala executarea operatiunii 
proiectate in conditiile enuntate de promontorii acestuia. 
Art.155 Bunurile imobiliare ale Organizatiei Nationale "Cercetasii Romaniei" sunt la 
dispozitia diferitelor esaloane. Ele sunt administrate de responsabilii esaloanelor utilizatoare, 
sub controlul Consiliului National. 
Art.156 Achizitionarea si cheltuielile de intretinere a bunurilor imobile sunt finantate din 
fondurile esaloanelor respective prin subventii si donatii. Contabilitatea acestora este asigurata 
conform art.146, iar inventarul este intocmit permanent. In caz de dizolvare sau suspendare a 
activitatii unitatii utilizatoare de bunuri imobiliare, acestea sunt preluate de Consiliul 
National, care poate dispune trecerea acestora la alte unitati. 
Art.157 Achizitionarea de autovehicole sau ambarcatiui este aprobata de Consiliul National, 
in conditile prevazute de lege. Autovehicolele si ambarcatiunile vor fi asigurate permanent la 
compania de asigurare la care a subscris Organizatia, prin grija si din fondurile unitatii 
gestionare. 
Numarul politei din asigurare si numele companiei sunt transmise Biroului Executiv. 
 
                                         CAPITOLUL VIII - DISPOZITII FINALE 
 
Art.158 Pe baza prevederilor Statutului ONCR, Consiliul National a elaborat prezentul 
Regulament de organizare si functionare al ONCR care reglementeaza si precizeaza in detaliu 
problemele si activitatile cercetasesti teritoriale si centrale. 
Art.159 Orice situatie sau problema neprevazuta in prezentul Regulament, va fi analizata si 
hotarata de Consiliul National. 
Art.160 Eventualele modificari, imbunatatiri sau completari survenite de la intrarea in vigoare 
a prezentului Regulament, determinate de unele probleme organizatorice ale ONCR sau ale 
OMMS vor fi aduse la cunostinta organizatiilor teritoriale prin Buletinul Informativ, revista 
"Cercetasul" sau la diferitele Consfatuiri anuale organizate de Consiliul National si vor fi 
supuse aprobarii la prima Conferinta Nationala. 
Aceste modificari vor fi aduse la cunostinta membrilor Centrelor Locale, Judetene si a 
Centrului Traditional si prin publicatiile teritoriale. 
Art.161 Toate hotararile, instructiunile sau alte documente care au reglementat activitatea 
ONCR pana la intrarea in vigoare a prezentului Regulament, se abroga. 
Art.162 Prezentul Regulament de organizare si functionare al ONCR a fost reaprobat la 
Conferinta Nationala din 24-25 aprilie 1999, in care au fost incluse completarile, modificarile 
si articolele noi propuse de sefii formatiunilor teritoriale, membrii Consiliului National, 
precum si cu prevederile Conventiei de Unire intre ONCR si ATCR si va fi trimis Centrelor 
Locale , Judetene si Centrului Traditional pana la data de 24.05.1999. 
Prezentul Regulament va intra in vigoare incepand cu data de 25.05.1999. 



Regulamentul de organizare si functionare al ONCR a fost intocmit de un colectiv 
redactional, tinand seama si de propunerile facute la Conferinta Nationala, coordonat de 
General (r) profesor CRACIUNESCU ALEXANDRU. 
 
Presedintele Organizatiei Nationala "Cercetasii Romaniei" 
 
Prof. CALINESCU ION 


