Cum plătesc cotizația?
Conform Art. 49 alin. (1) din Statutul Organizației Naționale “Cercetașii României” (ONCR), fiecare membru
ONCR plătește în cadrul Centrului Local (CL) de care aparține o cotizație de membru.
Cotizație CL. O parte din cotizație este direcționată către CL, care își asigură materialele necesare
desfășurării activităților educaționale. Suma plătită este stabilită de Adunarea Generală a CL, dar nu poate fi
mai mare decât cotizația plătită către ONCR.
Cotizație ONCR. O altă parte a cotizației, care variază între 12 și 50 de RON/an este direcționată către ONCR
și acoperă parțial funcționarea organizației, asigurând plata cotizațiilor generate de calitatea de membru a
ONCR în entități naționale și internaționale.
Ca urmare a Deciziei Consiliului Director nr. 733/03.04.2014, începând cu trimestrul I 2014, cotizațiile se
înregistrează pe www.oncr.ro. Responsabilitatea colectării cotizației la nivel local este a trezorierului CL, care
are și responsabilitatea înregistrării cotizațiilor în soft.
Există mai multe tipuri de cotizații:
1. Cotizația integrală - 12,5 lei/ membru/ trimestru.
2. Cotizație de familie. Cotizație redusă pentru membrii aceleași familii se plătește astfel:
a. I-ul membru din familie - 12,5 lei/trimestru;
b. II-lea membru din familie - 1/2 din cotizația integrală - 6,25 lei/trimestru;
c. III-lea membru din familie -> etc. - 1/4 din cotizația integrală - 3,2 lei/trimestru.
Cotizația redusă pentru membrii aceleași familii se calculează automat în baza setărilor de pe www.oncr.ro din
profilul membrului, la secțiunea Familie.
3. Cotizație socială - 3 lei/ membru/ trimestru. Cazurile sociale se referă la următoarele situații cu venitul pe
membru de familie mai mic decât 1/2 din salariul minim pe economie, persoane cu deficiențe sau orfani.
Pentru membrii care se încadrează la cazuri sociale se întocmesc declarații pe proprie răspundere (conform
modelului standard) semnate de parinții sau tutorii copiilor/ tinerilor.
Pentru a activa cotizația socială, membrii trebuie să aibă bifată căsuța Cotizație Socială din pagina de
Informații a membrului.
Plata cotizației se face în câțiva pași simpli:
1. Se încasează cotizația din partea membrilor Centrului Local.
2. Se bifează în soft fiecare membru din CL care a achitat cotizația. Se salvează.
3. Se trimite către ONCR, o dată pe trimestru, lista cu membri de la care s-a încasat cotizația apăsând
butonul Trimite cotizația către Sediul Național. Se notează ID-ul tranzacției.
4. Se plătește cotizația către ONCR prin virament bancar în contul de RON deschis la BRD: RO46BRDE 410
SV 6880 390 4100 sau la sediul ONCR, cu notarea ID-ului tranzacției.
5. Tranzacția este aprobată la intrarea banilor în contul/casa ONCR.
MENȚIUNI:
Plata cotizațiilor CL către ONCR se efectuează trimestrial. Termenul limită de plată este data de 15 ale
lunii următoare încheierii trimestrului. Cotizația se plătește pentru toți membrii cotizanți ai CL în același
timp. Trim.I - 15 aprilie/ Trim.II - 15 iulie/ Trim.III-15 octombrie/ Trim. IV- 15 ianuarie.
În cazul unei greșeli se poate anula tranzacția în așteptare din secțiunea Tranzacții Național.
Grupurile de inițiativă au obligația să plătească cotizația din trimestrul imediat următor emiterii de către
Consiliul Director a autorizației provizorii de funcționare.
Neplata cotizației individuale timp de 6 luni duce la pierderea calității de membru al ONCR.
Neplata cotizației CL timp de 6 luni duce la suspendarea temporară a structurii locale în cauză.
În cazul plății cotizației prin virament bancar, este obligatoriu să specificați la bancă, la rubrica “detalii
plăți”, numele Centrului local, numărul de membri pentru care se efectuează plata, trimestrul/anul pentru
care se efectuează plata și neapărat ID-ul tranzacției generat în soft.
Accesul CL la activităţile naţionale este permis numai dacă CL nu este suspendat și are cotizaţia la zi.
Responsabilitatea verificării situaţiei CL revine organizatorului activităţii naţionale respective.
Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați Statutul și Regulamentul ONCR. De asemenea, ne puteți
contacta tel. +40 7CERCETAS (+40 723 723 827) sau prin e-mail contact@scout.ro.
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