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Mișcarea cercetășească este 
apolitică, deschisă tuturor fără 
deosebire de naţionalitate, 
rasă, sex, credinţă sau condiţie 
socială, în concordanţă cu 
principiile şi metoda Scout.
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Cine suntem

La nivel internațional 
Organizația Națională 
„Cercetașii României” este 
membră fondatoare a 
Organizației Mondiale a 
Mișcării Cercetășești, care în 
prezent cuprinde un număr 
total de 164 organizații 
naționale în 224 de țări și 
teritorii, fiind cea mai mare 
mișcare de tineret din lume.

Programele desfăşurate sunt 
activităţi progresive şi 
stimulative, bazate pe interesul 
participanţilor, incluzând jocuri, 
cunoştinţe practice utile şi 
servicii în folosul comunităţii 
desfăşurate, în general, în 
natură.

Cercetășia oferă copiilor și tinerilor 
oportunitatea de a-și dezvolta întregul 
potențial emoțional, intelectual, fizic, 
social și spiritual ca indivizi, ca cetățeni 
responsabili și ca membri ai 
comunității lor locale, naționale și 
internaționale.

Cercetășia este o mișcare 
educativă non-formală a 
copiilor și tinerilor cu vârste 
cuprinse între 7 și 24 de 
ani, care sunt ghidați în 
activitățile lor de voluntari 
adulți în baza unei 
promisiuni și a unei legi.



Misiunea Cercetășiei este să 
contribuie la educația tinerilor 
folosind un sistem de valori 
bazat pe Promisiunea și Legea
cercetașului, cu scopul de a 
construi o lume puțin mai 
bună decât au găsit-o, în care 
oamenii sunt împliniți ca 
indivizi și în calitate de 
cetățeni activi își asumă un rol 
în societate și de asemenea, 
prin acțiunile lor pozitive îi 
inspiră și pe ceilalți să ia 
atitudine

De ce suntem
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Cercetășia le oferă copiilor și 
tinerilor oportunități de a 
participa la programe, 
evenimente, activități și 
proiecte care contribuie la 
împlinirea lor personală și 
creșterea lor ca cetățeni 
activi. Prin aceste inițiative, 
tinerii devin agenți ai 
schimbărilor pozitive și o 
sursă de inspirație pentru 
semenii lor din comunitate.



De ce suntem
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În 2021, ca urmare a efectelor 
pandemiei asupra posibilității 
desfășurării activităților 
cercetășești și a programului 
întregii organizații, în cadrul 
Adunării Generale Extraordinare 
din noiembrie, s-a aprobat 
prelungirea viziunii 2023 pentru 
2024 și prelungirea 
implementării Strategiei până în 
2024.

Astfel, până în 2024, 
viziunea organizației 
este că:

 „Cercetășia va fi cea mai importantă 
mișcare educativă pentru copii și tineri 

din România, cu lideri autentici și integri, 
care produce schimbări pozitive în 

comunitate, printr-o organizație 
sustenabilă, cu un sistem de management 

organic, eficace și eficient.”

În 2016, ne-am asumat o 
Strategie și o Viziune prin care

ne dorim ca în 2024, cercetășia să fie cea mai importantă 
mișcare educativă pentru copiii și tinerii din România, cu lideri
autentici și integri, care produce schimbări pozitive în 
comunitate, printr-o organizație sustenabilă, cu un sistem de 
management organic, eficace și eficient. 



Situația actuală impune o 
responsabilitate în plus 
pentru liderul / respomsabilul 
de activitate. Acesta trebuie 
să se asigure, în prezent, că 
toate principiile fundamentale 
sunt resepctate

Comunicarea clară și fermă 
despre condițiile în care au loc 
activitățile la cercetași în această 
perioadă constribuie în mod 
semnificativ la îmbunătățirea 
dinamicilor de lucru.

Anul 2021 a fost de 
asemenea un an 
pandemic, așa că 
cercetașii au 
desfășurat activități 
respectând în 
continuare câteva 
reguli, siguranța 
acestora fiind pe 
primul loc.

Ce facem

Au existat anumite 
principii pe care toți 
membrii organizației au 
agreat să le respecte.

Safety first 
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Activitățile cercetășești s-au desfășurat 
luând în calcul limitările legale pentru 
diferite incidențe și scenarii. Au fost 
respectate normele de sănătate publică
și au fost acceptate principiile și regulile 
pentru respectarea siguranței și a 
responsabilități înainte de toate.

Cu toate acestea, anul care a 
trecut a fost unul extrem de 
important, iar deciziile luate 
trasează direcția în care 
organizația dorește să se 
îndrepte în următorii ani.

Activitatea Grupului de Răspuns Rapid a 
continuat și în 2021, și datorită acestui 
grup, cercetașii au fost mereu la curent 
cu ultimele actualizări legislative în ceea 
ce privește desfășurarea activităților în 
condiții de siguranță.
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Transferul Consiliului 
Director

Anul 2021 a fost un an de bilanț, dar și un an în care au fost
setate direcții și au fost proiectate strategii pentru următorul
trieniu.

În aprilie 2021 a avut loc Adunarea Generală Trienală în cadrul
căreia a fost ales un nou Consiliu Director și au fost votate
rezoluții menite să îmbunătățească buna funcționare a
organizației și să ducă la creșterea sustenabilă a acesteia. A
urmat o perioadă de transfer de 6 luni ce a avut roulul de a ușura
procesul de preluare a proiectelor aflate deja în derulare în
mandatul Consiliul anterior și de a prioritiza proiectele pentru
anul următor.

Tot în cadrul Adunării Generale din aprilie 2021 a fost votat Planul
trienal de acțiune 2021-2024, cu trei direcții strategice:
Management, Calitatea Educației și Sustenabilitate, ce are rolul
de a duce la atingerea Viziunii 2024. Sub umbrela celor trei
Direcții Strategice se vor continua demersurile pentru capacitarea
administrativă a Cercetășiei la nivel local (adaptată realității din
teren și cu atât mai necesară în contextul pandemic actual),
oferind programe educaționale sigure și de calitate pentru copii și
tineri, susținute de lideri autentici și integri, într-o organizație
sustenabilă, sănătoasă și incluzivă, recunoscută la nivel național.
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În aprilie a fost prezentată și votată Noua Politică Educațională –
primul pas către un program cercetășesc atractiv pentru copii și
tineri și tot atunci a fost prezentat și votat sistemul Woodbadge –
un program de formare util și atractiv pentru adulți. 

Noua Politică Educațională

Partea de concept a Politicii Educaționale oferă deja direcția spre 
ceea ce ne dorim să obținem din viitoarea programă educativă 
care pune accent atât pe natură și dezvoltare durabilă, pe 
implicarea în comunitate, abilități pentru viață și competențe 
pentru viitor, cât și spiritualitate, diversitate și incluziune. 

Natură

Tinerii sunt înzestrați cu 
abilități și cunoștințe specifice 
astfel încât devin actori reali 
în protejarea și salvarea 
Naturii.

Dezvoltare 
durabilă

Tineri implicați în 
comunitate

Competențe 
pentru viitor

Un pilon principal a vieții 
cercetașului atât la nivel 
personal cât și la nivel local 
și global.

Cercetașii își găsesc, dezvoltă 
și își pun în practică vocea în 
serviciul celorlalți.

Tinerii pot valorifica cu 
ușurință competențele 
dezvoltate la cercetași în 
viața profesională.
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Direcțiile principale ale programul 
educațional cercetășesc



Spiritualitate,
diversitate și
incluziune

Cercetășia este un mediu 
sigur, deschis și incluziv, 
unde cercetașilor li se oferă 
spațiu de manifestare și 
protejare a valorilor 
personale. Este de asemenea 
accesibilă tuturor, indiferent 
de situația materială, religie, 
rasă, sex, limbă, opinie 
politică etc.

Abilități pentru
viață

Atractiv și
adaptat la lumea
de azi și de mâine

Woodbadge

Printr-o varietate de activități 
relevante, distractive și 
adaptate, tinerii sunt încurajați 
să acționeze, să reflecteze și să 
exploreze. Acest context 
dezvoltă abilități pentru viață 
precum capacitatea de a 
comunica, argumenta propriile 
opinii, accepta opinii diferite, 
lua decizii, leadership, abilități 
interpersonale și un simț al 
responsabilității și al 
apartenenței.

Programul nostru ia în
considerare și se integrează în
viața (reală și digitală) a
tinerilor de azi și integrează
uneltele generațiilor lor.

Noul sistem de formare de 
bază în ONCR.
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Direcțiile principale ale programul 
educațional cercetășesc



Cu privire la programul Woodbadge de formare al adulților, acesta
este deja în implementare. Suntem în plină perioadă de tranziție
de la vechiul sistem la Woodbadge și se fac pași în această direcție
prin sprijinirea formatorilor în participarea la Training the Trainers
(Formarea de formatori) și a liderilor la programul de formare.

Woodbadge

Programul are 3 componente principale: formarea propriu-zisă,
reprezentată de e-learning-uri, 4 weekenduri de formare și
proiecte individuale, coaching (făcut de formatori) și mentorat
(făcut de un lider cercetaș, de preferat din Centrul Local de unde
este participantul). Feedback-ul participanților și formatorilor care
au trecut prin program este unul extrem de bun. Cea mai apreciată
parte a programului a fost componenta de coaching, care a avut
un aport major la dezvoltarea personală a participanților și
creșterea lor în rolul de lider cercetaș. Programul are un impact
major la nivel individual (gradul de atingere al obiectivelor
educaționale este >80%) și influențează și Centrele Locale din care
vin participanții, atât prin creșterea calității programului
cercetășesc, cât și prin prisma motivației liderilor. Prin
introducerea Woodbadge ca sistem de bază de formare în
organizație va crește calitatea programelor cercetășești, motivația
liderilor și, implicit, retenția voluntarilor adulți în organizație.
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Un alt proiect important pentru care ne-am
luat angajamentul în 2021 și la care se va
lucra în perioada următoare este procesul de
Reorganizare administrativă. Acest proces
presupune acordarea de personalitate juridică
proprie pentru toate Centrele Locale, crearea
structurilor umbrelă de coordonare locală,
modificarea statutului cu privire la
mecanismele de înființare a grupuri noi de
cercetași și armonizarea Regulamentului
privind noțiunile juridice și procedurile de
desființare a Centrelor Locale cu personalitate
juridică (filiale) și a celor fără personalitate
juridică (sucursale).

Reorganizarea administrativă

În cadrul aceleiași Adunări Generale s-a luat și decizia ca ONCR să adere
la Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din
România (FOND) în calitate de membru cu drepturi depline, după ce în
2018 luasem decizia de a ne alătura acestora cu statut de membru
observator.

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare (FOND)
este unica federaţie la nivel naţional ce reprezintă organizaţiile active în
domeniul cooperare pentru dezvoltare şi ajutor umanitar. FOND asigură
reprezentarea la nivel național pentru aria dezvoltare durabilă, activând
totodată şi la nivel internaţional în cadrul unor structuri specializate
(Forumul Internaţional al Platformelor Naţionale, CONCORD –
Confederaţia Europeană pentru Dezvoltare şi Ajutor Umanitar).
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Un proiect important, care 
trasează direcția în care 
organizația dorește să se dezvolte, 
este Politica de protecție a 
copilului, tânărului și adultului în 
cercetășie cunoscută sub numele 
de Politica Safe from Harm. 

Politica Safe from Harm (SfH) a fost unul dintre proiectele din cadrul
țintelor strategice (COOL – cercetășia accesibilă și atractivă pentru adulți)
în perioada 2019-2021, iar în planul trienal 2021-2024, politica de
protecție a copilului, tânărului și adultului în cercetășie a devenit o
prioritate a organizației. Prin adoptarea și asumarea politicii de către
Adunarea Generală, aceasta va fi aplicată în toate activitățile cercetășești
atât de membrii ONCR, cât și de partenerii organizației, creând astfel o
cultură a promovării și îngrijirii siguranței fizice, emoționale și psihice, a
încrederii și respectului reciproc.

Organizația Națională „Cercetașii României” a fost
hotărâtă să creeze și să mențină un mediu de
îngrijire, siguranță și protecție care să-i promoveze
valorile centrale şi care să prevină problema
abuzului şi exploatării copilului și tânărului.
Depunem eforturi pentru crearea și existența unor
mecanisme de conștientizare, prevenire,
încurajare a raportării și ușurarea procedurilor de
răspuns în cazurile de abuz.
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Politica Safe from Harm



Aderarea la 
Coaliția România 
Sustenabilă
În 2021 am decis că vrem să ne 
alăturăm și Coaliției România 
Sustenabilă (CRS) - inițiativă privată, 
apolitică, înființată de Ambasada 
Sustenabilității în România ca urmare 
a planului de implementare și 
monitorizare a Strategiei Naționale 
de Dezvoltare Durabilă.

CRS înseamnă Dialog și Colaborare 
între autorități publice, mediu de 
afaceri, societate civilă și lideri de 
opinie. Rezultatul: proiecte integrate, 
ce vor contribui la dezvoltarea 
sustenabilă a României.

În ceea ce privește beneficiile pe care 
le va avea organizația noastră în 
calitate de membru în CRS amintim: 
Relaționarea în mod direct cu noi 
companii, alături de care putem 
dezvolta proiecte cu impact pe 
termen lung și acces la ateliere 
/webinarii / evenimente pentru 
îmbunătățirea cererilor de finanțare 
în concordanță cu Obiectivele de 
Dezvoltare Durabilă și alte standarde 
internaționale.
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În anul 2021 am păstrat tradiția și Programul Pandemic pentru Patrule a 
continuat cu noi provocări pentru toate cele 4 ramuri de vârstă pentru 
care organizația desfășoară programe educaționale curente. 

Programul Pandemic 
pentru Patrule 2.0 
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Program Pandemic pentru 
Patrule 2.0 vine ca răspuns la 
nevoia adresată de mai multe 
Centre Locale de a avea un 
cadru de program standardizat, 
care le poate ghida activitatea 
curentă, derulată cu restricții, și 
totodată, vine ca recunoștință 
din partea echipei pentru 
succesul primei ediții PPP.

Programul este axat, asemenea programului pilot, pe: lucrul pe grupuri 
mici / patrule / unități și natură. Programul s-a derulat pe o durată de 
patru luni și jumătate (februarie – jumătatea lunii iunie) și este format 
din activități ce oferă cercetașilor un mediu sigur de dezvoltare luând în 
considerare limitările generate de COVID-19. Scopul programului este 
de a dezvolta într-un mediu sigur competențe, comportamente, valori și 
atitudini necesare cetățeniei active. 

PPP 2.0

Derulat ca program pilot în ultimele luni ale anului 2020, acesta a 
continuat în 2021 și activitățile au urmărit să dezvolte abilități de viață, 
competențe civice și sociale și să contribuie la promovarea și aplicarea 
principiilor dezvoltării durabile ca măsură proactivă în crearea unei 
societăți sustenabile, dar și a principiilor diversității și incluziunii, 
maximizând potențialul tuturor tinerilor și adulților, prin crearea unor 
oportunități de învățare.
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2.0Cercetașii au avut la dispoziție două săptămâni pentru a 
îndeplini cerințele și a trece în următoarea etapă, cum 
altfel decât îmbogățiți de o experiență unică alături de 
colegii de patrulă? Vestitele badge-uri s-au transformat 
și ele în ton cu situația actuală, și au devenit virtuale, 

fiind pregătite pentru a fi livrate curajoșilor care au dus 
la bun sfârșit fiecare etapă a Programului.

PPP 2.0

Tradiția de bine a fost continuată și în a doua jumătate a anului
2021. PPP - Împreună facem bine este un program educațional de
formare a abilităților de viață adresat copiilor și tinerilor cu vârste
cuprinse între 7 și 24 ani. Scopul acestuia a fost ca în urma
atelierelor de învățare facilitate de adulți, 65 de echipe formate din
aproximativ 650 copii și tineri din toată țara să implementeze în
propriile comunități proiecte de educație, sociale sau de mediu, cu
sprijinul unor mini-granturi în valoare de 250 de EUR. Deși
pandemia a redus considerabil interacțiunile față în față și a
schimbat modul natural în care se organizau activități la cercetași,
ne-am adaptat și am găsit soluții pentru a putea oferi în continuare
copiilor și tinerilor un mediu de dezvoltare și de interacțiune în
această perioadă dificilă.
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Un proiect consolidat în anul ce a trecut este proiectul „Viitor prin
acțiune” care reprezintă un parteneriat solid cu Asociația A.R.T.
Fusion și Fundația Noi Orizonturi, cu scopul de a contribui la
atingerea Obiectivelor pentru Dezvoltare Durabilă și a Agendei 2030.
Proiectul „Viitor prin acțiune” are ca focus stimularea comunităților
prin pregătirea și formarea tinerilor în educația pentru cetățenie
globală, schimbări climatice, stil de viață sustenabil și participarea
civică. 

Programul de formare este 
gândit pe o perioadă de 2 ani 
pentru a acomoda etapele 
distincte din cadrul 
proiectului și pentru a sprijinii 
echipa în implementarea 
responsabilităților.

Viitor prin acțiune 

„Viitor prin acțiune” aduce
împreună 46 de lucrători de
tineret și cadre didactice,
ambasadori ai sustenabilității,
care au trecut printr-un
proces de formare de
Educație pentru Dezvoltare
Durabilă și s-au întors în
comunitățile locale, la copiii și
tinerii cu care lucrează pentru
a-i ajuta și mentora în luarea
deciziilor în mod responsabil
pentru un viitor mai bun, mai
sustenabil, mai conectat la
realitate.

Împreună cu tinerii și 
partenerii locali, se vor 
implica în organizarea unor 
acțiuni de advocacy către 
autoritățile locale pentru a le 
determina să implementeze 
Agenda 2030 (în anul 2023).
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Cercetașii 
În Stare de Bine

În 2021 ne-am înscris și am fost selectați în programul
#CreștemONG-uri #ÎnStaredeBine, un program care oferă
suport ONG-urilor pregătite să pună accent pe dezvoltarea
lor, astfel încât să fie (mai) eficiente în satisfacerea nevoilor
reale ale beneficiarilor și comunităților în care lucrează.
Programul a fost susținut de Kaufland România și
implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile,
iar unul dintre obiectivele cu care ne-am identificat a fost
dezvoltarea organizației din punct de vedere al
managementului acesteia (i.e. strategie organizațională,
proceduri eficiente de management, aspecte juridice și
financiare, fundraising, managementul informației, structură
organizațională, comunicare etc.).

Acest cadru de învățare și dezvoltare a venit ca o mănușă
pentru noi, iar unul din beneficiile majore ale acestui program
a fost cadrul de conectare cu alte organizații sau specialiști,
care au facilitat schimbul de idei și bune practici sau
generarea de noi idei creative. Al doilea beneficiu major a fost
programul de consultanță specific pe două dintre ariile pe
care noi ne propusesem să le dezvoltăm – comunicarea și
fundraising.

La finalul programului am obținut o finanțare în valoare de
7.000 de lei pentru a putea pune în practică un element
învățat pe parcursul anului, care să ne ajute în îmbunătățirea
imaginii noastre, și anume revizuirea și dezvoltarea site-ului
scout.ro.
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Tineri pentru viitor

În perioada 27 septembrie – 26 noiembrie Cercetașii 
României au organizat două serii de stagii de formare 
pentru tinerii și lucrătorii de tineret din organizație, cu 
scopul de a dezvolta capacitatea organizațională la nivelul 
structurilor locale de tineret în vederea creșterii calității 
activităților educaționale livrate și asigurării sustenabilității 
impactului în comunitate a acestora. Activitățile au făcut 
parte din Proiectul „Tineri pentru Viitor”, un proiect 
câștigător al apelului de finanțare pentru tineret din cadrul 
Ministerului Tineretului și Sportului.
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Bancnotă în memoria 
Ecaterinei Teodoroiu

Un lucru de care suntem bucuroși este că în anul 2021, pentru
prima dată pe o bancnotă cu putere circulatorie se află imaginea
unei personalități feminine, Ecaterina Teodoroiu, o personalitate
marcantă nu doar a cercetășiei din România, ci și a istoriei țării
noastre. Pe lângă imaginea Ecaterinei, bancnota conține și alte
elemente specifice cercetășiei: o floare de crin în spatele Mausoleului
de la Mărășești, precum și insigna Asociației „Cercetașii României”,
precursoare Organizației noastre actuale.

Pe lângă toate proiectele enumerate în anul ce a trecut grupurile
locale au organizat numeroase activități cu specific cercetășesc
precum Festivalul Luminii, Ziua Pământului, Ordinul Cadoului
Fermecat, campuri de Centru Local, hike-uri, activități de marcare a
traseelor montane și alte activități în natură.
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Impact

În ceea ce privește impactul în 
comunitate, în anul ce tocmai a trecut 
am putut să fim extrem de vizibili și 
să ne implicăm în comunitățile în care 
există grupuri de cercetași. 

În 2021 peste 1700 de cercetași din 
54 de grupuri locale din toată țara au 
acceptat provocarea propusă de 
Programul Pandemic pentru Patrule! 

597 de lupișori, 571 de temerari, 483 eXploratori și 68 de seniori) 
s-au reunit în 221 patrule / grupuri mici și au așteptat cu 
nerăbdare fiecare provocare PPP.



Comunicare - comunicarea 
unitară și constantă a activității 
ONCR.
Diversitate si Incluziune - 
asigurarea integrării practicilor 
și principiilor Diversității și 
Incluziunii în activitatea 
organizației, la toate nivelurile.
Echipa Executivă - asigurarea 
implementării proiectelor 
strategice și gestionarea 
echipelor de voluntari din 
perspectiva MOVIS.
Educație pentru Dezvoltare 
Durabilă (EDD) - integrarea 
principiilor dezvoltării durabile 
în activitatea organizației, la 
toate nivelurile.
Formare - formarea adulților în 
cercetășie.
Internațional - asigurarea 
instrumentelor necesare pentru 
ca toți membrii ONCR să poată 
trai dimensiunea internațională 
a cercetășiei și reprezentarea 
organizației la nivel 
internațional.

Aproximativ 70 de voluntari 
distribuiți în 14 Echipe Naționale 
care se ocupă de:

Impact
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Impact social - dezvoltarea 
infrastructurii de cercetare 
(metodologie, definire indicatori 
de măsurare etc.) pentru 
măsurarea impactului social în 
ONCR.
MOVIS - crearea instrumentelor 
care să asigure managementul 
voluntarilor.
Retenție - asigurarea 
implementării unui program 
cercetășesc adaptat pandemiei 
curente
RAP - revizuirea programului 
educațional cercetășesc.
Safe from Harm (SfH) - 
dezvoltarea politicii naționale de 
siguranță în toate activitățile 
organizației.
Spiritualitate - integrarea 
principiilor spiritualității în 
activitatea organizației, la toate 
nivelurile.
Standarde de activitate - 
elaborarea standardului pentru 
activitatea cercetășească.
TECH - crearea instrumentelor 
care să asigure eficientizarea și 
digitalizarea în activitatea 
organizației, la toate nivelurile.

Aproximativ 70 de voluntari 
distribuiți în 14 Echipe Naționale 
care se ocupă de:
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În 2021 am avut 84 de 
Centre Locale și 4 
Grupuri Candidat care 
au dobândit statut de 
Centru Local sau 
urmează să devină 
Centru Local în 2022.

Din nefericire, pandemia și-a 
lăsat amprenta asupra 
organizației. Începând cu anul 
2020 s-a înregistrat o scădere a 
numărului membrilor, iar la 
sfârșitul anului 2021 numărul 
membrilor activi a fost de 6514.

23

Impact



24

Povești care inspiră

Andreea Scrioșteanu - primul candidat nominalizat de ONCR 
pentru rolul de Youth Advisor pentru Comitetul Mondial Scout

Pentru prima dată în istoria organizației a fost nominalizat un
candidat pentru rolul de Youth Advisor în cadrul Comitetului 
Mondial. Candidatul propus de ONCR  a fost Andreea Scrioșteanu 
(Scrio), un senior de 19 ani din Centrul Local Cabana Scout 
București și vicepreședinte în cadrul Consiliului Tineretului din 
România (CTR).

Sunt o tânără optimistă și idealistă. Cred cu tot ceea ce sunt că pot face
diferența nu numai în calea pe care aleg să merg, ci și în viața altora.
Permiteți-mi să vă prezint un hobby al meu: alpinismul – este un sport în care
avansați abordând trasee mai grele și, pe măsură ce trece timpul, progresați.
Satisfacția completării diferitelor rute este întotdeauna acolo, dar pe măsură
ce vă îmbunătățiți, complexitatea fiecărei probleme menține un element de
provocare. Cățăratul poate fi o bună metaforă pentru viață, deoarece fiecare
responsabilitate pe care decideți să o asumați vine cu propriul set de
provocări.

În plus, cățărarea este viața însăși: înainte de a
urca, pregătirea este crucială pentru a vă ajuta
să luați mai mult solicitând trasee
(responsabilități) și înțelegând mișcări (sau
roluri) complexe. Satisfacția vine de la a face
fiecare pas individual în direcția corectă sau
greșită, ghidându-vă fie spre vârful traseului, fie
spre o cădere spectaculoasă (acolo unde se
întâmplă, de fapt, învățarea). Ca Youth Advisor,
vreau să îmi pun în valoare experiența și să
servesc Cercetășia cu onoare și demnitate.

Andreea Scrioșteanu, 
senior CL Cabana Scout 
București

Credem în Tineri 
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Bianca Iloaia-Pîrvulescu este unul dintre Eroii Messenger of 
Peace 2021

Finalul de an a venit cu vești bune pentru organizația noastră, căci 
tot pentru prima dată în istoria ONCR ne-am mândrit cu faptul că 
unul dintre cei 25 de eroi Messengers of Peace recunoscuți în 
2021, a fost Bianca Iloaia-Pîrvulescu, lider adult și Președinta 
Centrului Local Aetos, Drobeta-Turnu Severin și, totodată, 
Manager de Proiecte în cadrul Echipei Executive a ONCR. Bianca 
este unul dintre oamenii despre care știm că lucrurile sunt pe 
mâini bune, fie că este vorba despre a coordona o echipă, un 
proiect, un Centru Local cu peste 140 de persoane sau o viziune 
pentru dezvoltarea durabilă a comunității sale, în care crede cu 
atâta tărie.

Eroul nostru a fost recunoscut pentru faptul că a inițiat și 
coordonat un proiect național pe tema ODD și a obținut un grant 
de sprijin din partea Comisiei Europene în acest sens. Scopul 
proiectului a fost educarea copiilor și tinerilor din comunitatea 
locală și națională cu privire la Dezvoltarea Durabilă.

Eu sunt mândră că sunt cercetașă și că mi-am tras toată familia în
acest sens, sora mea fiind și ea cercetașă, iar părinții noștri fiind cei
mai mari susținători ai noștri și ai acțiunilor noastre. Sunt mândră că
am o comunitate de prieteni cercetași și mentori care mi-au schimbat
multe aspecte ale vieții”, ne spune Bianca despre experiența ei la
cercetași.

Povești care inspiră



Față de anul 2020 care a fost un an atipic față de istoricul 
financiar al ultimilor ani din organizație, în care lipsa de 
activitate a fost reflectată profund și în situația financiară a 
organizației, anul 2021 a adus o redresare atât în ce privește 
activitatea organizației, cât și a resurselor care o susțin.

Astfel, observăm pentru anul 2021, o creștere de aprox. 150% 
a veniturilor (veniturile totale din 2021 sunt în valoare de 
2.133.221 RON față de 845.709 RON în anul 2020) și o dublare 
a cheltuielilor (cheltuielile totale din 2021 sunt în valoare de 
1.725.458 RON față de 837.173 RON în anul 2020).
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Date financiare

Redăm comparativ situația veniturilor și cheltuielilor pentru
ultimii patru ani:



În ce privește graficul privind veniturile planificate vs. efectuate, în
timp ce la cotizații nu există o diferență majoră, la veniturile în
curs de obținere observăm o creștere semnificativă.

Dacă analizăm indicatorul din planul trienal care privește ca până în
2022 să acoperim 70% din bugetul anual național din resurse externe
(altele decât cotizații), putem spune că acest indicator a fost deja atins
în anul 2021.
Notă: proporțiile în balanță sunt diferite (de aprox. 80%), întrucât se
calculează la totalul veniturilor și cele din diferențele de curs valutar
care nu reprezintă în fapt niște venituri).
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În ce privește situația cheltuielilor, există diferențe majore legate de
lipsa de cheltuire a fondurilor pentru întâlnirile de echipă și reducerea
activităților față în față (campuri, evenimente, AG etc.).
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Mulțumiri prietenilor 

Cercetașii României sunt extrem de recunoscători partenerilor și 
sponsorilor care ne-au fost alături în 2021 și suntem optimiști că 
parteneriatele consolidate în anul ce a trecut vor continua și în 2022.
De asemnenea, mulțumim mult și donatorilor individuali, prieteni de 
lungă durată ai cercetășiei, pentru faptul că ne-au ajutat să ducem 
cercetășia mai departe și anul acesta.

Prin campanii precum Susține un cercetaș, ați făcut posibil ca, 
indiferent de situația lor socio-economică, copiii să-și poată continua 
educația de calitate în cadrul organizației.
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Mulțumiri Echipelor Naționale
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Ajutorul și sprijinul primite de la Echipele Naționale au făcut 
posibile toate realizările din anul precedent. Pe această cale, 
Cercetașii României doresc să le mulțumească membrilor.

COMUNICARE DIVERSITATE ȘI 
INCLUZIUNEAna-Maria Oltean

Anastasia Grigore
Gabriela-Alexandra Mărtinaș
Andreea Osnaga
Valentin Petrilă
Vanesa Andor

Alexandra Nicoleta Nicu
Andreea-Alexandra Scrioșteanu
Diana Mîrț
Maria Cristina Eremia

Mihaela Gîrleanu
Anca Burlacu
Alexandru Grigore
Ovidiu Chinan
Florin Tomozei

EVENIMENTE

COORDONATORI 
STRATEGICI

Andreea Stan
Florin Laurențiu Pop
Mariana Vacarus

INTERNAȚIONAL

Ana-Maria Oltean
David Bucur
Floarea Iacobescu
Mihai Borșu
Andreea Loredana Cîrjan
Radu-Cătălin Pindic
Mădălina Hizanu
Marta Strâmbeanu

FORMARE

Laura Munteanu
Mioara Hușanu
Luminița Andreea Popescu
Florina Pauleti

MANAGEMENTUL 
VOLUNTARILOR 

Ana Maria Anițoiu
Cristina Lupu 
Horațiu Pop
Marilena Runcan
Radu Stănescu
Diana Joița
Radu Ioanițescu

REVIZUIRE 
PEDAGOGICĂ

Alexandra Popescu 
Andreea Farcaș
Andreea Stan
Cristina Martinas
Elena Ștefania Onciul
Georgiana Vrînceanu
Violeta Popșor

EDUCAȚIE PENTRU 
DEZVOLTARE DURABILĂ 

Bianca Iloaia-Pîrvulescu
Flavia Antonia Irimie
Marilena Haraga
Rita Veridiana Mîrț
Sabina-Maria Notar
Sebastian Românu
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IMPACT SOCIAL PROGRAME SUPORT

Adriana Borza
Bogdan Bors
Andreea Mîrț

Adela-Maria Bratfanof
Denisa Neațu
Ileana Roșu
Radu-Cătălin Pindic

SAFE FROM HARM

Alexandra Ilieș
Alexandra Roșioară
Carmen Ciobanu
Carmen Sicoe
Laura Muntean

SPIRITUALITATESTANDARDE DE ACTIVITATE

Adriana Calotă
Carmen-Elena Munteanu
Mihaela-Nina Munteanu

Adrian Popescu
Cătălina Călugărici
Elena Ungureanu
Irina Georgescu 
Mariana Vacaruș
ătălin Cătană

TECH

Andreea Iloaia-Pîrvulescu
Andreea Stănescu
Daria Maria Andrioaie
Vlad Botar
Carla Staicu
Tudor Coman
Ștefan Cula
Darius Loga
Flaviu Cicio
Horațiu Udrea

Mulțumiri Echipelor Naționale

Ajutorul și sprijinul primite de la Echipele Naționale au făcut 
posibile toate realizările din anul precedent. Pe această cale, 
Cercetașii României doresc să le mulțumească membrilor.

Iulian Popescu
Alexandru Lupean
Marius Mutu
Mircea Chira
Răzvan Udrea
Sebastian Suflarszky
Sorina Ioja
Vlad Pascu
Andrei Avram
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Mulțumiri Consiliului Director

Elena Lupoaea-Petrea

Oana Cătălina GhioceaAnca Burlacu

 Bogdan Fechita

Sabina Mîrț

și mulțumim celor 7000 de cercetași care 
activează în unitatea lor și duc cercetășia înainte. 

Florina PauletiRadu Ioanițescu 
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Ce urmează

Rămânem încrezători că anul 2022 poate fi primul dintr-o nouă 
serie de ani mai buni pentru cercetășia din România. Deși 
pandemia încă nu s-a terminat, noi rămânem „Gata oricând” 
pentru noi activități și parteneriate, sperăm la o dezvoltare 
sustenabilă a organizației și sperăm ca în 2022 să putem duce 
cercetășia în cât mai multe comunități.



Cum te poți implica

Dacă și tu vrei să contribui la povestea cercetășiei din România, 
sunt multe feluri în care ne poți fi alături. Fie că alegi să îi susții pe 
copii să-și continue povestea la cercetași, fie că alegi să te implici 
chiar tu ca voluntar, este important să știi că organizația are 
nevoie de ajutorul tău. Activitatea organizației se bazează în cea 
mai mare parte pe munca neprețuită a voluntarilor noștri, iar dacă 
și tu vrei să fii unul dintre viitori voluntari, te așteptăm alături de 
noi să lăsăm lumea puțin mai bună decât am găsit-o.
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Date organizație

Organizația Națională Cercetașii României
Telefon: +4 0723 72 38 27 (+4 07cercetaș)
E-mail: contact@scout.ro
Adresă corespondență poștală: Bd. Regiei, nr. 6B, etaj 4, 
cod poştal 060204, sector 6, Bucureşti, România.

Date bancare
Cod fiscal: 5990766
Conturi deschise la Banca Transilvania
RON: RO92BTRLRONCRT0332281201
EUR: RO42BTRLEURCRT0332281201
USD: RO46BTRLUSDCRT0332281201

Îți mulțumim pentru sprijinul tău continuu. 
Împreună creăm o lume mai bună.

Organizația Națională ”Cercetașii României” este membră 
fondatoare a Organizației Mondiale a Mișcării Cercetășești și o 
asociație cu aproximativ 90 de structuri locale pe întreg teritoriul 
României și 5500 de membri. 

Cercetășia în societatea românească dezvoltă abilitățile 
emoționale, intelectuale, fizice, sociale și spirituale necesare 
pentru a deveni lideri și membri activi ai societății prin gama largă 
de activități încorporate în programele sale. Cercetășia îi învață, de 
asemenea, pe tineri cum să fie agenți ai schimbărilor pozitive în 
abordarea unora dintre cele mai presante provocări sociale, de 
mediu și economice cu care ne confruntăm atât la nivel global cât 
și național și local. 



Gata Oricând!


