Organizaţia Naţională “Cercetaşii României” (ONCR)
Grupul de Iniţiativă ................................................................

ACORD DE ÎNDRUMARE

Grupul de Iniţiativă ....................................................................................., apartenent
la ONCR prin autorizaţia de funcţionare din data de ............................................., solicită
îndrumarea Centrului local ..........................................................................................,
1

2

sucursală / filială a Organizaţiei Naţionale “Cercetaţii României”, în vederea participării la
evenimentul / proiectul / stagiul de pregatire / campul .....................................................
...................................., care se va desfăşura în perioada .............................................,
în locaţia ......................................................... .
Menţionez că am luat la cunoştinţă legislaţia ONCR în vigoare cu privire la acest aspect:
Regulamentul ONCR, Art. 89 (c)*, precum şi Decizia Nr. 584 / 02.02.2013** referitoare la
accesul Grupurilor de initiaţivă la activităţi naţionale.

Data

şef Centru local
Nume în clar / Semnatură

şef Grup de Iniţiativă
Nume în clar / Semnatură

1
2

Sucursală – Centru local fără personalitate juridică
Filială – Centru local cu personalitate juridică

* Regulamentul ONCRArt. 89 (c)
“Art. 89. Drepturile şi obligaţiile Centrelor locale sunt următoarele:
...
(c) Dreptul de a participa la activităţi naţionale: membrii tuturor Centrelor locale legal
înfiinţate (cu decizie de înfiinţare), asupra cărora nu sunt aplicate sancţiuni disciplinare;
Centrelor locale care funcţionează pe bază de autorizaţie provizorie, numai sub îndrumarea
unui centru local legal înfiinţat. ”

**

DECIZIA Nr. 584 / 02.02.2013
Referitoare la accesul Grupurilor de initiaţivă la activităţi naţionale

Art.1. Pentru a susţine Grupurile de initiativă în participarea la activitaţile/evenimentele
naţionale ONCR, Consiliul director a decis elaborarea unui document tip, prin care acestea să
solicite unui Centru local îndrumarea în scopul participării la o activitate/eveniment naţional,
cu respectarea Articolului 89 litera c din Regulamentul ONCR.
Art. 2. Centrul local care acceptă îndrumarea unui Grup de iniţiativă trebuie să aibă cotizaţia
plătită la zi şi să participe la activitatea/evenimentul naţional respectiv, în conformitate cu
Decizia Consiliului director nr. 479/23.10.2011.
Art.3. Responsabilitatea verificării aplicării prevederilor de la Art.1 şi Art. 2 revine
organizatorului activităţii/evenimentului naţional respectiv.

