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Cercetășia continuă și în pandemie

”Ne dorim să fim activi și gândul că participăm alături de atât de mulți 
cercetași la programul cercetășesc de pandemie ne amintește cât de multă 
forță de schimbare avem.” Așa începe mesajul unei tinere liceene de la 
cercetași care anul acesta s-a înscris cu echipa din care face parte, la 
programul special de pandemie, pe care cercetășia l-a propus pentru a 
continua activitatea în această perioadă.

Programul educațional pilot a funcționat pe un sistem de activități și 
provocări pentru copii și tineri de la 7 la 24 de ani, care se puteau desfășura 
în natură, individual sau cu colegii din echipă. Aceste activități le-au oferit 
cercetașilor un mediu sigur de dezvoltare adaptat la limitările generate de 
COVID-19.

Peste 1600 de cercetași din România s-au înscris în programul pandemic 
pentru patrule care și-a propus să dezvolte, într-un mediu sigur, 
competențe, comportamente, valori și atitudini necesare cetățeniei active. 

Prin aceste inițiative, tinerii devin agenți ai schimbărilor pozitive și o sursă 
de inspirație pentru semenii lor din comunitate. 

Deși pandemia ne-a redus interacțiunile față în față, și pe alocuri ne-a închis 
în casă, am găsit soluții să rămânem Gata Oricând pentru noi aventuri și să 
contribuim la educația copiilor și tinerilor, dezvoltându-le abilitățile de viață 
de care au atât de mare nevoie, mai ales în situații cum este cea prezentă.

Un prim cuvânt
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Cine suntem
Mișcarea Cercetășească este o mișcare educațională a tinerilor și voluntarilor
Cercetășia este cea mai mare mișcare educațională de tineret din lume care implică 
54 de milioane de tineri, lideri adulți și voluntari din 224 de țări și teritorii din 
întreaga lume. Fiind o mișcare în creștere, explorarea este adânc înrădăcinată în 
comunitățile locale, răspunzând nevoilor și aspirațiilor diverse ale tinerilor prin 
educație transformativă, oportunități de formare și învățare. 

Oriunde este trăită în lume, aceasta împărtășește un scop comun, același set de 
valori și o metodă educațională comună care generează automat membrilor 
sentimentul de apartenență și identificare cu mișcarea. Unitatea însă nu înseamnă 
uniformitate, cercetășia oferind membrilor săi diversitate, odată ce elementele 
fundamentale sunt respectate.

„Dacă i-am fi dat 
organizaţiei un nume care 
să descrie adecvat ceea ce 
reprezintă de fapt, adică o 
societate pentru 
propagarea atributelor 
morale, copilul n-ar prea fi 
alergat spre ea. A o numi 
însă Cercetăşie şi a-i da 
copilului şansa să devină 
un embrion de cercetaş a 
fost cu totul altceva.” 
- Lord Robert Baden Powell
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De ce suntem
Mișcarea susține ideea conform căreia o lume mai bună este o lume construită din 
indivizi împliniți pe plan personal, spiritual și social. Doar lucrând activ la propria 
persoană și îmbunătățind-o constant, se poate ajunge la o lume mai bună.

Misiunea

cercetăşiei în societatea 
românească este de a contribui 
la educarea tinerilor printr-un 
sistem de valori bazat pe o 
Promisiune şi o Lege, de a ajuta 
la construirea unei lumi mai 
bune, în care oamenii sunt 
împliniţi ca indivizi şi joacă un rol 
constructiv în societate.

Viziune

în 2023, Cercetășia va fi cea mai 
importantă mișcare educativă 
pentru copii și tineri din România, 
cu lideri autentici şi integri, care 
produce schimbări pozitive în 
comunitate, printr-o organizaţie 
sustenabilă, cu un sistem de 
management organic, eficace și 
eficient.
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Mișcarea se bazează pe un program educațional 
complex care constă în totalitatea experiențelor de 
învățare de care tinerii pot beneficia, creat pentru a 
atinge misiunea cercetășiei și livrat prin intermediul 
Metodei Scout.



Dezvoltare 
durabilă
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

Tineri implicați 
în comunitate

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

Competențe 
pentru viitor
tinerii pot valorifica cu 
ușurință competențele 
dezvoltate la cercetași 
în viața profesională

Direcțiile principale ale 
programul educațional cercetășesc:
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Direcțiile principale ale 
programul educațional cercetășesc:
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cercetășia este un mediu sigur, deschis și incluziv, 
unde cercetașilor li se oferă spațiu de manifestare și 
protejare a valorilor personale. E de asemenea 
accesibilă tuturor, indiferent de situația materială, 
religie, rasă, sex, limbă, opinie politică etc.

Un pas neprețuit în formarea 
caracterului este acela de a pune 
responsabilitatea asupra individului.
-Baden Powell

Abilități pentru viață
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.

Atractiv și adaptat la 
lumea de azi și de mâine
programul nostru ia în 
considerare și se integrează 
în viața (reală și digitală) a 
tinerilor de azi și integrează 
uneltele generațiilor lor.

Spiritualitate, diversitate și incluziune



Anul 2020 a fost un an neobișnuit pentru Cercetășie, care a venit cu 
provocări, dificultăți și un mare test pentru activitatea noastră, căruia 
i-am trecut cu brio, împreună. Și asta pentru că cercetașii s-au 
mobilizat și au reușit să fie un sprijin pentru comunități, prieteni, 
familie și în patrulele lor. 
Pandemia a fost o problemă care a încetinit toate procesele socio- 
economice și a redus foarte mult interacțiunea față în față. Mai mult 
decât atât, a reprezentat un factor negativ în procesul educativ al 
copiilor și tinerilor prin restricțiile care au diminuat calitatea acestuia. 
Acest lucru a afectat deopotrivă și activitatea organizației noastre.
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Ce facem

Cu toate acestea, am găsit soluții să rămânem Gata Oricând 
pentru noi aventuri și să contribuim la educația copiilor și 
tinerilor, dezvontându-le abilitățile de viață de care au atât 
de mare nevoie, mai ales în situații cum este cea prezentă.
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Scouts for SDGs - o faptă bună pentru 
planetă chiar și de la distanță

Ca organizație înrădăcinată în 
educația non-formală, Mișcarea 
Cercetășească a adoptat 
întotdeauna o abordare a 
programelor sale bazată pe impact, 
în special în abordarea durabilității 
planetei noastre, promovarea păcii 
și abordarea inegalității. 
Programele, inițiativele și 
activitățile cercetășești sunt 
concepute pentru a dota tinerii 
cu competențele necesare 
pentru a fi cetățeni activi care 
contribuie la dezvoltarea 
durabilă.
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Chiar dacă anul 2020 a fost un
început atipic pentru ceea ce va
urma să vină și lumea s-a închis,
cercetașii au găsit o soluție ”să intre
pe geam” și au continuat munca lor
pentru contribuția adusă Obiectivelor
de Dezvoltare Durabilă. 
Statul în casă a fost un moment
bun de reflecție și învățare,
pentru ca în momentul în care
lumea se va deschide din nou să
fim mai pregătiți, mai înțelepți și
mai înțelegători.



Ziua Pământului - un moment de reflecție
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În anul 2020, Ziua Pământului a marcat 50 de ani cu activități 
globale, prin mobilizarea a cât mai multor oameni din toată lumea 
pentru acțiuni care să aducă transformări pozitive planetei noastre.
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Ca parte a Mișcării Cercetășești, avem responsabilitatea 
de a avea grijă de Planetă la fel cum avem grijă unii față 
de alții, iar făcând mici pași împreună putem face mari 
schimbări.



Pentru că cercetașii sunt cetățeni responsabili, aceștia au respectat de 
fiecare dată regulile autorităților locale și naționale, fiind un exemplu 
de conduită în comunitățile lor. Iar acest lucru a fost posibil cu 
ajutorul Grupului de Răspuns Rapid, format din oameni care au fost la 
curent cu toate modificările legislative privind restricțiile în timp de 
pandemie și le-au adaptat în timp real contextului cercetășesc. 
Cercetașii sunt un model în comunitate, manifestând în mod 
activ grija față de propria persoană și față de cei din jurul 
nostru și invitând pe cei din jurul nostru la responsabilitate și 
calm. 

Grupul de Răspuns Rapid
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Cum rămân un cercetaș fericit chiar și cu 
bocancii în cuier?
Odată cu pandemia, care a adus cu ea necesitatea izolării, în rândul 
cercetașilor a apărut întrebarea: „Cum să rămân un cercetaș fericit chiar și cu 
bocancii în cuier?”. Astfel că Echipa Națională de Diversitate și Incluziune a 
lansat acest proiect, care și-a propus să ofere câteva soluții pentru păstrarea 
stării de bine și a unei vieți armonioase în rândul cercetașilor adulți (seniori, 
lideri, voluntari) în perioada restricțiilor cauzate de pandemia COVID-19.
Am aprofundat împreună gestiunea timpului, găsirea echilibrului 
între voluntariat, viața personală și cea profesională și cum să luăm 
decizii într-un mod eficient, evitând sindromul de burnout. Peste 200 
de lideri și voluntari adulți au avut posibilitatea de a participa în mod 
activ la cele 8 sesiuni, în timp ce alți peste 100 de lideri au urmărit 
ulterior înregistrările și au beneficiat de conținutul atelierelor.
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Programul Pandemic pentru Patrule

Vremurile pe care le trăim ne determină să ne adaptăm întrucât este 
important să fim “Gata Oricând” și să oferim copiilor și tinerilor noștri 
activități relevante, astfel încât cercetășia să le fie un sprijin real în 
această perioadă.

Astfel, cele două mari avantaje ale cercetășiei în această 
perioadă sunt: lucrul pe grupuri mici/ patrule/ unități, cu 
care suntem obișnuiți și care este parte din chintesența 
procesului educațional și natura, ca mediu foarte prielnic 
pentru derularea de activități în orice moment. Este necesar 
să folosim acest moment pentru a contribui la nevoile reale 
din comunitate, oferind cercetașilor activitățile care să îi 
ajute să treacă prin această perioadă incertă.

În acest sens, am derulat un program pilot, Programul 
Pandemic pentru Patrule, ca răspuns la nevoia adresată de 
mai multe Centre Locale de a avea un cadru de program 
standardizat, care le poate ghida activitatea curentă. 

Acesta s-a derulat pe o durată de două luni și a conținut un sistem 
de activități / provocări, pentru toate cele patru ramuri de vârstă, 
oferind cercetașilor un mediu sigur de dezvoltare și luând în 
considerare limitările generate de COVID-19. 
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Impact
Cercetășia creează oportunități de: creștere a încrederii și a respectului 
de sine, dezvoltare a competențelor de leadership, muncă în echipă, 
aventură în aer liber, dezvoltare a atenției și a concentrării, educație și 
distracție. 
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Cercetașii tineri învață cum să facă alegeri 
echilibrate și să își asume responsabilitatea pentru 
acțiunile lor, iar adulții beneficiază de experiențe 
inedite contribuind la educația viitoarelor generații. 



Deși se simte ca o pauză din vechea rutină, carantina clar nu 
înseamnă pauză de la cercetasi. Fie că sunt cursuri de yoga, 
ateliere de noduri sau de origami, am avut mereu ceva 
interesant de făcut “la centru”. Cu patrula ținem strâns legătura 
și ne vedem oricând este lansată o provocare sau avem ateliere 
bazate pe funcții. (Bianca Băluță, eXplorator, CL „Lotus” Tulcea)
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E cel mai bun moment să fim loiali, utili, disciplinați, curajoși și 
plini de însuflețire. Să înțelegem mai bine prima lege a 
cercetașului, „își pune interesele ţării şi colectivităţii deasupra 
celor personale” și să continuăm să facem fapte bune zi de zi, 
oricât de neînsemnate ar părea ele aici, din Creasta Biroului de 
Acasă. (Daria Preda, senior, Centrul Universitar București)

În anul pandemic 
am învățat să avem 
mai multă răbdare 
cu noi și cu 
elementele noi care 
au venit ca o 
tornadă în viețile 
noastre. Am învățat 
că implicarea în 
comunitate și grija

Povești care inspiră
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față de ceilalți este 
mai necesară și are 
nevoie de noi mai 
mult ca niciodată. 
Am învățat că 
suntem ”Gata 
Oricând” 
și că cercetășia 
continuă și în 
pandemie.



Date financiare
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Anul 2020 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. 

Cu toate acestea, vom menține o atitudine pozitivă în ciuda 
circumstanțelor:

Managementul financiar practicat 
în ultimii ani (reflectat în mod 
practic în rezervele financiare pe 
care le avem) a ajutat foarte mult, 
ca în anul 2020, care a fost un an 
foarte dificil financiar pentru foarte 
multe entități, să ne putem 
menține focusul pe obiectivele 
setate în proiectele strategice. 

Apreciem ca o realizare faptul că 
am reușit să nu reducem 
personalul angajat și să asigurăm 
cheltuielile necesare activităților, 
acolo unde limitările pandemice 
au permis derularea lor. Am 
reușit să dezvoltăm echipa 
executivă cu încă un angajat, 
responsabil direct de scrierea și 
implementarea de proiecte.

Situația critică prin care a 
trecut Scout Shop, care a
funcționat pe parcursul 
întregului an în regim de 
voluntariat 
Achiziția casei în care 
Centrul Cercetășesc 
Nocrich își desfășoară 
activitatea

Prin sustenabilitatea financiară 
a organizației, am putut 
susține, în bază de 
împrumuturi în bani: 
1.

2.

Prioritizarea fondurilor din partea 
companiilor și instituțiilor publice 
către sectorul de sănătate în anul 
2020, a adus o modificare în 
planificarea noastră inițială privind 
strângerea de fonduri, orientându- 
ne spre scrierea de cereri de 
finanțare și mai puțin pe 
sponsorizări de la companii. 
Rezultate sunt reflectate în balanță 
și în diagramele care compară 
sumele planificate cu cele 
efectuate. 
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S I T U A Ț I A  
C H E L T U I E L I L O R  

P L A N I F I C A T E  Ș I  
E F E C T U A T E

Exprimăm separat situația financiară aferentă veniturilor din contribuții pentru evenimente 
internaționale și, cheltuielile aferente acestora, întrucât ea influențează imaginea de ansamblu, 
deși în fapt reprezintă doar un tranzit (cercetașii plătesc niște contribuții care sunt plătite mai 
departe către un terț în cazul evenimentele internaționale).
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Total
845709Național

700377

Local
145332

V E N I T U R I

Total
837172

Național
679789

Local
157384

C H E L T U I E L I

S I T U A Ț I A  
V E N I T U R I L O R  
P L A N I F I C A T E  Ș I  
E F E C T U A T E

Planificat
63.8%

Efectuat
36.2%

Planificat
56.7%

Efectuat
43.3%



Cercetașii României doresc să recunoască sprijinul și asistența primite 
din partea FDSC prin programul În Stare de bine și din partea 
Microsoft, precum și finanțarea primită de la

De asemenea, Cercetașii României doresc să le mulțumească 
donatorilor individuali, prieteni ai cercetașilor, pentru încrederea 
pe care ne-au acordat-o în acest an atipic prin donațiile online. 
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Mulțumiri prietenilor
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Mulțumiri prietenilor



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 DEZVOLTARE DURABILĂ

 
Ceh Ioana
Filip Cristina
Valentin Petrilă
Bobăilă Luiza
Jișa Maria Angela
Neațu Denisa Florentina
Mărtinaș Anda
Furnica Andra

Irimie Flavia Antonia
Furnica-Matcasu Andra-Nicoleta
Milea Teodor Daniel
Iloaia-Pîrvulescu Bianca
Muntean Călin Sebastian 
Mîrț Rita Veridiana
Românu Sebastian

EVENIMENTE

Vacarus Mariana
Pop Florin Laurențiu
Stan Andreea

INTERNAȚIONAL

Eremia Maria
Iacobescu Floarea
Bucur David
Borșu Mihai
Breazu Beatrice
Oltean Ana-Maria
Oana Ghiocea

RAP

Popsor Violeta
Bozeșan Bogdan
Moldovan Veronica-Oana
Pamfile Ana Maria
Zus Roxana
Ciobanu Mircea
Neagu-Floștoiu Andreea Ioana
Pușcașu Maria
Fechită Bogdan
Pal Liviu
Farcaș Andreea
Onofrei Daniel
Ionescu Andrei
Stan Andreea

SFH

Novacovici Andreeas
Pauleti Carmen
Muntean Laura
Roșioară Alexandra
Ilieș Alexandra

STANDARD DE 
ACTIVITATE

Ionescu Andrei
Ioanițescu Radu
Vacarus Mariana
Călugărici Cătălina
Horațiu Hînganu
Zus Noel-Mircea



Mulțumiri Consiliului Director

Membr
u

Andrei Avram

Oana Cătălina 
Ghiocea

Daniela 
Borontiș

 Cristina-Alina
Farcaș

Sabina 
Mîrț

M
em

bru Co
misar internațional

M

embru

Vic
epreședinte

Pr

eședinte

cercetași
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și mulțumim celor 7303 de cercetași care 
activează în unitatea lor și duc cercetășia 
înainte. 

Gata Oricând!



Ce urmează

09

Viitorul arată incert pentru toată lumea, întrucât nu putem anticipa 
cât va dura pandemia și ce alte obstacole va aduce. Cu toate acestea, 
suntem dornici să rămânem ”Gata Oricând” și acum, mai mult ca 
niciodată, credem că educația este esențială în această perioadă, iar 
copiii și tinerii, precum și comunitățile au nevoie de noi.

Vom continua activitatea cu cercetașii și ne vom asigura că 
organizația este pregătită să facă față oricărui obstacol, prin Grupul 
de Răspuns Rapid și prin suportul către structurile locale de cercetași 
și către voluntarii adulți.

19



Costul pentru întreg programul este mai mic față de programele 
aflate pe piață, întrucât programul educațional pe care îl oferim este 
bazat pe voluntariat, unde întreg procesul de dezvoltare este într-o 
relație strânsă copil - adult. 

Costul programului educațional oferit unui copil / tânăr pe 
parcursul unui an este de 200 EUR, la care se pot adăuga alte 
costuri de echipament montan.
Acest cost include materiale pentru diferite activități săptămânale, 
costuri de deplasare pentru ieșiri în natură în timpul weekendului și 
participarea la două tabere educaționale (campul de iarnă și campul 
de vară).

Anul următor ne propunem să oferim programul la 4000 
de copii și tineri. Ei sunt organizați în grupuri locale, în 
diverse orașe, atât în urban mic, cât și în urban mare, în 
grupuri mai mici sau mari, de la 25 la 200 de cercetași. 
Astfel, bugetul unui grup variază între 5.000 de EUR și 
40.000 EUR.

Luând în considerare creșterea organică din ultimii ani și nevoia 
exprimată de cât mai mulți copii, tineri și părinți în perioada 
pandemică, credem că în următorii 5 ani o să creștem cu 25% 
numărul celor care beneficiază de programul cercetășesc.

Cum te poți implica

10
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Vom continua să mobilizăm voluntari și resursele necesare pentru a 
putea oferi în continuare acest program educațional, validat de un 
număr mare de părinți și tineri care au finalizat acest parcurs.

Prin susținerea noastră, te vei asocia cu cea mai mare mișcare 
educațională voluntară din lume și din România, recunoscută la nivel 
național atât de autoritățile publice naționale, cât și de mediul privat 
și comunitatea de părinți. 

Astfel, vii alături de cei peste 5500 de copii și tineri din 
România și cei 54 de milioane de cercetași și cercetașe de pe 
toate continentele lumii să fii parte la schimbarea pe care ți-o 
dorești!

”Singurul mod prin 
care poți obține fericire 

este prin a oferi 
celorlalți.”

(Baden Powell)
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Hai alături de noi să facem lumea mai bună!
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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
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Detaliile organizației și 
date de contact 

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.

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. 

Date bancare

22




