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Către  Șefii de Centre Locale și Împuterniciții pe conturi 
 

În urma situațiilor apărute la gestionarea conturilor bancare ale Centrelor Locale, revenim 

cu o informare legată de modificarea/ completarea procedurii utilizate pentru deschiderea 

contului bancar. 

 
1. Alimentarea contului bancar cu 60 RON (contravaloarea comisionului 

bancar pentru 12 luni, 5 RON/ lună x 12 luni) la maxim 10 zile de la 

deschiderea contului. De asemenea, CL trebuie să-și ia angajamentul 

ca în contul CL să existe în permanență minim suma de 25 RON. 

 

Comisionul de administrare lunară este de 5 RON. Fiecare CL care solicită deschiderea de 

cont are responsabilitatea să se asigure că această sumă minimă este disponibilă lunar în 

cont. Conform setărilor automate din sistemul băncii, în cazul în care nu există bani într-un 

cont, acest comision se ia aleatoriu din următorul cont disponibil. 
Astfel, ca să ne asigurăm că nu se vor lua comisioanele din banii altor CL, la deschiderea 

contului, fiecare CL are obligativitatea sa depună un minim de 60 RON. 
Luând în considerare angajamentul luat de către CL prin solicitarea de deschidere a unui 

cont bancar propriu considerăm că această sumă nu reprezintă un impediment, ci mai mult 

o dovadă a responsabilităţii asumate. Cuantumul de 12 luni oferă CL posibilitatea de a 

reevalua după un an de zile utilitatea contului bancar în gestiunea resurselor de la nivel 

local. 
 

2. Returnarea comisionelor luate în mod aleatoriu din conturile CL 
 

Rugăm CL care au conturi deschise în prezent să se sigure că până la 15 ianuarie 2017 au în 

cont un minim de 60 RON + datoriile acumulate față de celelalte Centre Locale în anul 2016. 
În a doua jumătate a lunii ianuarie vom returna sumele comisionate aleatoriu și acest lucru 

se poate face doar după ce conturile pe 0 sunt debitate cu sumele necesare comisionării 

acestora de către voi. Ne cerem scuze pentru inconvenienţele create CL. 
Sperăm să împărtașiți soluția propusă de noi și grija față de siguranța financiară a 

organizației. 
 

Pentru orice informații sau precizări, vă rugăm să ne contactați la e-mail 

gabriela.nastase@scout.ro/ mihaela.girleanu@scout.ro sau/ și telefon 0749 142 407/ 0736 

341 822. 
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