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a). Modificare procedură financiară – Conform procedurii actuale, plata cotizației este           

realizată semestrial de către toți membrii cercetași. Situația cu care ne confruntăm în             

momentul acesta în centrul local este următoarea: există copii/tineri care se înscriu la             

cercetași o dată cu începutul anului școlar (luna septembrie) care sunt nevoiți să plătească              

cotizație pentru un întreg semestru 2 (calendaristic), chiar dacă ei au existat ca membri              

începând doar cu luna a noua a anului. În acest sens, propunerea din partea CL este de a                  

adjusta modalitatea de plată a cotizației pentru membrii cercetași - de la plată semestrială              

efectuată pe un întreg an calendaristic (ianuarie-iunie; iulie-decembrie) - la plată pornind cu             

începutul anului cercetășesc (septembrie-februarie; martie-august). 

b). EuroJam 2020 – Dat fiind riscul de anulare a acestui eveniment, informația pe care o                

avem în momentul acesta este că suma de bani aferentă taxei de participare nu va fi returnată                 

participanților (informație preluată de pe grupul official WhatsApp – Lideri EuroJam 2020).            

Solicităm poziția oficială ONCR în legătură cu această situație de anulare a evenimentului,             

fără ca participanții să dorească retragerea. În aceeași măsură, solicităm documentele oficiale            

semnate de către ONCR întru participarea cercetașilor la acest eveniment. În prezent,            

participanților le-au fost solicitate doar datele lor personale, neavând la dispoziție care sunt             

reglementările oficiale de participare (nu au avut niciun document fizic/virtual unde să își dea              

acordul că au citit și sunt de acord cu toate condițiile de participare). Astfel, ne dorim ca                 

informațiile asumate de înscrierea cercetasilor din România la Eurojam sa fie transmise și             

inspre CL participante la eveniment.  

Mențiune: dacă acest aspect va avea răspuns până la momentul AG 2020, această propunere              

se anulează. 

c). Reducerea plății de cotizație pentru restul anului cercetășesc având în vedere situația             

actuală (COVID-19) 

Argument: cum în prezent se întâmplă unele activități virtuale, considerăm că nu contribuim             

100% la dezvoltarea de deprinderi de viață.  



De asemenea, școlile private au adjustat contribuția părinților la educația oferită copiilor și             

tinerilor.  

Plus, situația financiară a părinților membrilor și a liderilor va trece printr-o perioadă dificilă              

pentru a-și distribui sume de bani spre diferite alte servicii.  

  

 

 


