
Propunere Decizie CD - modificare Statut și Regulament plata         
cotizației se face anual 
 
 
 
Preambul 
Cotizația este o sumă fixă plătită de către un cercetaș, care îi asigură, împreună de alte                
criterii ce trebuie respectate, calitatea de membru și drepturile ce îi revin din această calitate               
(apartenența la mișcare, participarea la activități, dreptul de vot etc.) 
Plata cotizației este un efort de energie și resurse din partea tuturor celor care participă la                
proces - atât pe plan local, cât și pe plan național. 
 
La nivel local, în funcție de mărimea unui Centru Local, de ușurința cu care se întâlnesc toți                 
cercetașii sau dacă este un timing bun pentru părinți, acest proces poate dura chiar și două                
luni înainte de a fi finalizat. La un calcul scurt, ar fi patru luni din cele zece cercetășești în                   
care Centrele Locale au și această grijă (astfel că mare parte din energia care ne așteptăm                
să fie investită în programe, este direcționată către gestionarea strângerii de cotizație). 
Activitățile cercetășești sunt planificate la începutul anului, pentru perioada (aproximativă)          
septembrie - august (adică un întreg an cercetășesc), lucru pe care noi îl încurajăm astfel               
încât atât adulții, cât și copiii / tinerii să își poată face planurile din timp: cele cercetășești,                 
precum și cele personale.  
 
La nivel național, procesul de gestiune cu privire la situația cotizațiilor impune resurse de              
timp îndelungate (comunicarea individuală cu fiecare Centru Local, pregătirea situațiilor,          
procesul de decizie, emiterea și transmiterea documentelor de suspendare, procesul de           
verificare permanentă pentru ridicarea de suspendare, emiterea și transmiterea de decizii de            
ridicare de suspendare etc.) și disproporționate față de efectul produs în caz de neplată              
(suspendarea). 
Informațiile exacte despre numărul de beneficiari, ramura lor de vârstă, răspândirea           
geografică etc. ajută la propuneri de programe în acord cu nevoile reale din țară, și totodată,                
transpun în mod corect estimările cu privire la bugetul anual. 
 
La nivel european, cotizația organizației se plătește anual. 
 
Rezumat 
Plata cotizației este realizată anual. 
Grupurile Candidat plătesc același cuantum al cotizației anuale pentru anul cercetășesc în            
curs, indiferent de momentul când se înființează. 
Cercetașii plătesc același cuantum al cotizației anuale pentru anul cercetășesc în curs,            
indiferent de momentul în care devin membri / aspiranți. 
 
 
  



Corelare cu Statut și Regulament 
Statut: 
Art. 25, alin. 1, lit. g (un pic subînțeles): “Adunarea Generală stabileşte valoarea cotizaţiei              
semestriale şi a cuantumului virat în contul ONCR” 
Art. 29, lit. r: “Atribuții Consiliul Director: asigură permanent şi operativ relaţiile cu organele              
administraţiei centrale sau alte organizaţii din ţară, precum şi legăturile cu alte organizaţii             
cercetăşeşti din întreaga lume, Regiunea Europeană și OMMS” 
Regulament: 
Art. 11, alin.1: “Fiecare membru al ONCR plătește o cotizație semestrială, Centrului Local de              
care aparține.” 
Art. 25, alin.1, lit. h: “Adunarea Generală stabilește valoarea cotizației semestriale și a             
cuantumului virat în contul ONCR” 
Art. 49, lit. r: ”Consiliul Director asigură permanent și operativ relațiile cu organele             
administrației centrale, sau alte organizații din țară, precum și legăturile cu alte organizații             
cercetășești din întreaga lume, Regiunea Europeană și OMMS.” 
 
Propunere modificare Statut și Regulament 
Statut: 
Art. 19. Calitatea de membru al ONCR se pierde prin: 

b. neplata cotizaţiei timp de 6 luni anuale; 
Art. 25. 

(1), lit. g,. “Adunarea Generală stabileşte valoarea cotizaţiei semestriale anuale şi a            
cuantumului virat în contul ONCR” 
Art. 49. 

(1). Fiecare membru plăteşte o taxă de înscriere şi, ulterior, o cotizaţie semestrială             
anuală, ale căror cuantumuri sunt stabilite de Adunarea Generală a Centrului Local în care              
se înscrie, în funcţie de nevoile Centrului Local și ale ONCR. 
Regulament: 
Art. 11 

(1). Fiecare membru al ONCR plătește o cotizație semestrială anuală Centrului Local            
de care aparține. 
Art. 16. Calitatea de membru titular al organizației se pierde prin: 

b. neplata cotizației timp de 6 luni anuale  
Art. 25. 

(1), lit. h: “Adunarea Generală stabilește valoarea cotizației semestriale anuale și a            
cuantumului virat în contul ONCR” 
Art. 93.  

(1) Plata cotizațiilor Centrelor Locale către ONCR se efectuează semestrial anual. 
(2) Termenul limită de plată a cotizațiilor semestriale anuale este data de 15 ale lunii               

următoare încheierii semestrului ianuarie a anului cercetășesc în curs.  
Art. 106.  

(2) Cotizația se încasează semestrial anual, conform prevederilor art. 11. de către            
Centrele Locale 
Art. 127. 

(1) Motivele suspendării pot fi următoarele (cel puțin un motiv): 
a. neplata cotizației timp de 6 luni de zile anuale 



 
 
Alinierea cu Strategia ONCR 
Această propunere intră în proiectul strategic MASS (model sustenabil și scalabil pentru            
structura administrativă): 

- Simplificarea și eficientizarea proceselor financiare de la nivel local și național 
 
Schimbări preconizate și impact 

- O mai bună evidență a situației cercetașilor pe plan local și național 
- Un proces financiar simplificat, atât pentru Centrele Locale cât și pentru nivelul            

național 
- Un proces administrativ simplificat (se reduc momentele în care Centrele Locale sunt            

propuse pentru suspendare pentru neplata cotizației) 
- Verificarea mai ușoară a situației cotizației, pentru organizatorii de evenimente          

(pentru că se reduc cazurile de cercetași care își achită cotizația, în soft, cu câteva               
zile înainte de un eveniment) 

- Scăderea fluctuațiilor dintr-o patrulă, ceea ce asigură o dinamică mai bună și un             
proces de dezvoltare mai sănătos 

Risc: 
- Multor cercetași vechi, obișnuiți să plătească de două ori pe an, li se va putea părea                

“mult” să dea toată cotizația o singură dată? 
- Recomandare: Pentru situațiile în care cercetașii nu-și permit plata integrală a           

cotizației, recomandăm cotizația socială sau un program la nivel local care să            
sprijine astfel de nevoi. 

- Centrele Locale e posibil să nu știe cum să procedeze cu cercetașii care se înscriu în                
mijlocul/ spre finalul anul cercetășesc (ex.: cum să cer cotizație pentru 1 an de la un                
cercetaș care vine la activități începând cu luna aprilie?) 

- Recomandare: Cotizația reprezintă accesul oricărei persoane la cercetășie și         
îi conferă drepturile ce îi revin din statutul de membru. Încurajăm Centrele            
Locale să primească noi membri în primele 4 luni ale anului cercetășesc            
(septembrie-decembrie 2020) pentru o mai bună organizare/ gestiune a         
întregului an cercetășesc. Pentru Centrele Locale care aleg să primească          
cercetași și ulterior (februarie-mai), recomandăm integrarea lor în programul         
educațional și plata cuantumului anual al cotizației. Nu recomandăm         
cooptarea de noi copii/ tineri în programele cercetășești în perioada          
iunie-august. 

 
 
Buget 
Propunerea este menită să reducă costurile administrative asociate cu colectarea și           
gestiunea cotizației, în general, atât pentru Centrele Locale, cât și pentru nivelul național 
Propunerea de Decizie nu are un impact direct asupra bugetului anual, dar oferă             
posibilitatea direcționării muncii legate de gestionarea cotizațiilor spre alte procese de           
dezvoltare ale organizației. 


