
a) Modificare procedură financiară – este vorba de modificarea procedurii de plată a             

cotizației, procedură votată de către Consiliul Director, pe care o regasesti aici 

In procedura financiara nu se face referire la modul de plată a cotizației. 

 

În consecință, neintrând în mandatul Adunării Generale elaborarea de proceduri, ci al            

Consiliului Director (Regulament, art. 41) am transmis către Consiliul Director,          

propunerea de modificare și urmează sa revenim cand votul se încheie. 

 

Legat de acest subiect, Consiliul Director a publicat spre consultare către Centrele Locale             

pe OZ a Adunării Generale, o propunere pentru plata cotizației anuale, pe an cercetășesc,              

pe care o găsești descrisă detaliat aici. Așteptăm cu mult interes feedback pe aceasta              

propunere. 

 

b) EuroJam 2020 

 

Am luat la cunoștință din partea organizatorilor riscul ca acest eveniment să fie anulat              

sau amânat în funcție de cum își transmit toți participanții înscriși opțiunile până în              

toamnă.  

Am comunicat prin intermediul șefului de contingent blocarea plății ultimei tranșe către            

organizatori, motiv pentru care banii primiți în ultima tranșă se află în acest moment în               

contul ONCR. 

 

Am transmis solicitarea ta către șeful de contingent și urmează să-și comunice detaliile             

cerute, dacă nu a făcut deja acest lucru. 

 

Noi susținem în continuare participarea cercetașilor români la EUROJAM pentru anul           

2021. 

 

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

situația actuală (COVID-19) 

 

Am preluat subiectul pentru Ordinea de Zi și îl vom publica spre consultare în AGEx 2020                

din 25 aprilie și spre vot în următorul AG fizic. 

 

Înțelegem dificultățile prin care trecem cu toții în această perioadă, însă ne vedem nevoiți              

să facem câteva precizări către Adunarea Generală cu privire la acest subiect alături de              

propunerea voastră, pe care le găsiți și mai jos: 

 

1. Plata cotizației asigură calitatea de membru al organizației, calitate de care s-au            

bucurat și în această perioadă. În timp ce la școlile private sunt plătite niște              

servicii cu limite fixe (ceea ce dacă ar fi să facem o comparație validă sunt plățile                

de exemplu pentru participarea la un eveniment cercetășesc care durează x zile,            

include y mese etc.), cotizația nu reprezintă o taxă de participare în baza căreia              

primești un serviciu, ci este contribuția personală care îți asigură calitatea de            

membru și apartenența la organizație. 

2. Chiar dacă întâlnirile față în față între cercetași sunt suspendate, activitatea           

organizației se desfășoară în continuare cu limitările ce se impun. 

Trecem printr-o perioadă de tranziție, în care fiecare dintre roluri (local sau            

național) este adaptat la nevoile curente ale comunității, scopul cercetășiei fiind           

acela de a contribui îndeaproape și cu promptitudine la nevoile comunității. Sigur            

că nu toate activitățile propuse își urmează cursul firesc, dar focusul nostru este             

de a crea contexte pentru a depăși cu bine această situație și a lucra la proiectele                

ce ni le-am propus. 

Astfel, recomandăm, cu limitările de securitatea și siguranță ce se impun,           

continuitatea activităților care duc la îndeplinirea misiunii noastre. Găsim         

inoportun ca atunci când comunitatea are mai mare nevoie de cercetași, noi să             

suspendăm activitatea întru totul, și să renunțăm la calitatea de cercetaș pentru            

această perioadă, fapt ce ar putea conduce și la suspendarea plății cotizației. 

http://consiliuldirector.scout.ro/2019/08/07/procedura-de-plata-a-cotizatiei-oncr/
http://scout.ro/wp-content/uploads/2020/03/Propunere-Decizie-CD-modificare-statut-%C8%99i-regulament-plata-cotiza%C8%9Biei-se-face-anual.pdf

