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Lansare bancnotă în memoria Ecaterinei Teodoroiu
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Organizația Națională „Cercetașii României” (ONCR) salută și apreciază inițiativa
Băncii Naționale a României (BNR) de a lansa o bancnotă în memoria Ecaterinei
Teodoroiu, o personalitate marcantă nu doar a cercetășiei din România, ci și a istoriei
țării noastre.

BNR va lansa oficial vineri, 26 noiembrie, în cadrul unui eveniment special, bancnota de 20
de lei, care va avea o culoare verde oliv, va avea dimensiunile de 136x77 mm și va purta
imaginea Ecaterinei Teodoroiu. Bancnota va fi pusă în circulație începând de miercuri, 1
decembrie 2021.

Este pentru prima dată când pe o bancnotă cu putere circulatorie se află imaginea unei
personalități feminine. Pe lângă imaginea Ecaterinei, bancnota va 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.

„De-a lungul istoriei, femeile au demonstrat determinare și perseverență în acțiunile pe care
le-au întreprins. Și, unele dintre ele, au reușit să scrie istorie. Salutăm cu recunoștință
inițiativa Băncii Națională a României. Este o ocazie de a mulțumi tuturor femeilor care oferă
pasiune, energie și curaj pentru a contribui la o lume mai bună.”, a declarat Elena
Lupoaea-Petrea, președintele Organizației Naționale „Cercetașii României”.

„Toți cercetașii cunosc chipul Ecaterinei Teodoroiu de la activitățile desfășurate, astfel încât
va fi mare bucurie în Centrul nostru Local atunci când vom vedea portretul liderei noastre
spirituale pe o bancnotă cu putere circulatorie. Suntem mândri că suntem cercetași, mândri
că această eroină s-a născut pe meleagurile noastre și a fost prima femeie ofițer din armata
română, o cercetașă care poate a schimbat cursul Primului Război Mondial și, prin aceasta,
cursul istoriei universale.”, transmite Filiala ONCR „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu Jiu.

Cine a fost Ecaterina Teodoroiu
Ecaterina Teodoroiu s-a născut pe 15 ianuarie 1894 și a decedat pe front pe 3 septembrie
1917, la vârsta de 23 de ani. Este una dintre cele mai cunoscute și apreciate cercetașe din
istoria organizației. După ce și-a început studiile la școala din satul natal și apoi la Târgu Jiu,
s-a mutat la București pentru gimnaziu. Aici a intrat în contact cu cercetășia, intrând în 1913
în cohorta „Păstorul Bucur”.

După izbucnirea Primului Război Mondial, Ecaterina a revenit în Târgu-Jiu și s-a mutat în
cohorta cercetașilor „Domnul Tudor”. A activat ca asistentă medicală pe front, iar, după



căderea fratelui său, a cerut să fie mutată într-o unitate de combatanți. A fost luată ca
prizonieră, însă a reușit să evadeze, salvându-și și comandantul, apoi a revenit pe front.
Pentru faptele ei, a fost decorată în martie 1917 cu „Virtutea cercetășească” de aur, iar apoi
prin decret regal cu „Virtutea militară” clasa a II-a.

Despre Cercetașii României și World Organization of the Scout Movement (WOSM)
Cercetășia este un program educațional captivant pentru mii de copii și tineri din România și
de pe întreg globul. Educația cercetășească dezvoltă caractere puternice și construiește
comunități durabile, de încredere.

În prezent, peste 4000 de copii și tineri, cu vârste între 7 și 24 de ani, din toată țara,
beneficiază de aceste program complex de formare și dezvoltare, cu sprijinul celor 1500 de
voluntari adulți, organizați în 85 de Centre Locale din peste 50 de localități. Printre aceste
centre se numără și Filiala ONCR „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu Jiu.

Organizaţia Națională „Cercetașii României” este membră cu drepturi depline a Organizaţiei
Mondiale a Mişcării Scout (www.scout.org) ce numără în prezent peste 50 de milioane
membri activi în 224 de ţări şi teritorii, fiind cea mai mare mișcare de tineret din lume.

Pentru mai multe informații, contactați ONCR România:
Bogdan Fechită
membru Consiliu Director
bogdan.fechita@scout.ro


