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Cuvânt înainte

Bianca Neșiu-Bedreag
Președinte al Organizației Naționale 

“Cercetașii României”

Anul 2014 marchează debutul unui nou secol de cercetăşie în România

Evenimentele tradiţionale anuale precum campurile cercetăşeşti şi Festivalul Luminii
sunt trăite la maximă intensitate alături de evenimente noi precum Conferinţa Naţională
a Lucrătorilor de Tineret, Închiderea Capsulei Timpului - etapa finală a Centenarului,
sau Şcoala Altfel în Spirit Cercetăşesc.

Mai mult decât evenimentele vizibile ale Organizaţiei Naţionale “Cercetaşii României”
(ONCR), merită menţionate două schimbări interne petrecute în 2014, ce vor marca pe
termen lung dezvoltarea acestei mişcări:

 O nouă echipă naţională de management a început activitatea la sediul central
din Bucureşti sub coordonarea Mihaelei Gîrleanu, un profesionist al societăţii
civile care s-a alăturat echipei noastre de la începutul anului.

 Soft organizaţional – Cu sprijinul lui Vasile Darie, vicepreşedinte ONCR, şi al
firmei Innobyte, în acest moment toţi cercetaşii şi toate activităţile cercetăşeşti
poti fi gestionate la nivel local, regional şi naţional printr-o bază de date
integrată ce oferă în timp real o imagine calitativă şl cantitativă a implicării în
comunitate, a numărului de ore de voluntariat oferite de tineri, precum şi a
distribuţiei acestor activităţi la nivelul ţării.

Organizaţia Naţională “Cercetaşii României” poate prezenta o
imagine extrem de clară tuturor beneficiarilor, sponsorilor şi
partenerilor asupra implementării programului său educativ şi
a implementării proiectelor sale.

Astfel beneficiul extern major rezultat din aceste schimbări
interne reprezintă o imagine extrem de clară asupra tuturor
cercetaşilor, implicării lor în comunitate, orelor de voluntariat
oferite societăţii, toate realizate sub umbrela Educaţie pentru
Viaţă!
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2014 în cifre

3000 de 

cercetași activi 
în România

75 de centre locale în 32 
de județe, 55 orașe și sate 

7 noi grupuri de cercetași 

înființate în comunități rurale și 
urbane

500 de 

voluntari adulți

100 000 
de ore de 
voluntariat la 
nivel local

4000 de activități 

educative locale

5 Echipe Naționale
Programe, Resurse Umane, Imagine și Comunicare

Internațional, Dezvoltare Organizațională

65 de voluntari, 32 000 
de ore de voluntariat la nivel

național

1 Centru 

Cercetășesc în
Nocrich,județu
l Sibiu
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Cercetașii României. Misiune și 
valori

Organizația Națională "Cercetașii României" (ONCR) este cea mai mare mişcare
neguvernamentală de tineret din România, cu peste 3000 de membri activi în 75 de
centre locale (sucursale și filiale) răspândite în 32 de județe din toată ţară.

Fiecare dintre aceste centre îşi planifică propria activitate în funcţie de specificul local şi
de interesele şi aptitudinile membrilor ei, se integrează în comunitatea locală şi încearcă
să-i ajute pe membrii acesteia să devină cetăţeni responsabili ai comunităţilor în care
trăiesc.

Lordul Baden-Powell a fondat mișcarea cercetășească în 1907 în Marea Britanie. Din anul
1922, ONCR este membră fondatoare a Organizației Mondiale a Mișcării Scout
(www.scout.org), care numără în prezent peste 40 000 000 de membri activi în 216 țări
şi teritorii.

Misiunea Cercetăşiei în societatea româneasca 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.
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Ce este cercetășia? 

Educație pentru viață. Ea completează în educația tânărului, familia și
școala, dezvoltând cunoașterea de sine, necesitatea de a căuta noul, de a participa, de
a explora, de a descoperi, de a făuri și de a ajuta.

Experiență în leadership. Cercetășia oferă copiilor și tinerilor oportunitatea de a își
dezvolta abilitățile de lider și de a le pune în practică, acest lucru realizându-se prin
concentrarea asupra activităților de grup, oferind fiecărui individ posibilitatea de a
coordona grupul din care face parte.

Un mod de viață. Prin principiile care stau la baza cercetășiei, aceasta oferă un mod
de viață pe care copiii și tinerii și-l asumă respectând legea și promisiunea cercetașului.
Prin cele trei dimensiuni pe care le abordează – spiritual, social și personal – cercetășia
te învață cum să îți respecți angajamentele zi de zi.

Distracție cu un scop. Prin recreere, cercetășia își atinge scopul de a susține copii și
tinerii în dezvoltarea lor fizică, intelectuală, socială și spirituală. Cercetășia contribuie la
construirea încrederii și a stimei de sine, la dezvoltarea abilităților de
învațare, leadership, team building, aventură în aer liber și de distracție.

Provocare pentru adulți. Cercetășia oferă șansa de a ajuta tinerii să se dezvolte, fiind
o bună modalitate de a îmbunatății relația dintre generații și calitatea societății în care
trăim. Adulții se află, la rândul lor, într-un proces continuu de dezvoltare personală prin
formarea pe care o primesc și prin experiențele pe care le trăiesc alături de copii si
tineri.
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Proiecte Naționale 2014



Ziua Mondială a Cercetășiei

Adevărata fericire este de a te dărui celorlalți. Încercați să lăsați
această lume un pic mai bună decât ați găsit-o...

Fragment din ultimul mesaj al lui Robert Baden-Powell

În acest an, în ziua de 22 februarie, Cercetașii României, alături de peste 40 de milioane
de cercetași din întreaga lume, au sărbătorit Ziua Mondială a Cercetășiei prin activități
educative specifice Metodei Scout în peste 30 de locații din toată țară.

În data de 22 februarie 1857 s-a născut Sir Robert Baden-Powell, Fondatorul Mișcării
Mondiale a Cercetașilor, o mișcare educativă care promovează pacea, non-
violența, unitatea, precum și protejarea mediului înconjurător. El a alcătuit un program
original de educație, bazat pe joc şi pe viața de tabără în aer liber.
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ȘCOALA ALTFEL în spirit cercetășesc

O zi pe an, în cadrul programului „ŞCOALA
ALTFEL: SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII
MAI BUN!”, organizat de Ministerul
Educației Naționale, orice copil, tânar sau
adult a avut posibilitatea de a trăi puțin din
experiența extraordinară a
cercetășiei, angajându-se în activități
diverse ce completează educația primită la
școală și în familie - cu animație, spirit de
echipă şi, cel mai important, bună
dispoziție!

În 2014, peste 15 000 de copii și tineri din
peste 100 de școli din România au
desfășurat în săptămâna 7-11 aprilie
activități educative și recreative propuse de
Cercetașii României.

Cercetașii au venit cu un program educativ
de calitate, care să răspundă nevoilor de
educație non-formală ale copiilor și tinerilor.

Fișele de activități au fost gândite astfel
încât să poată fi implementate cu
ușurință, atât în interior, cât și în
exterior, de către profesorii sau diriginții
implicați.

Modelul educațional propus stimulează
spiritul civic, apropierea de natură și
comunitate, oferind copiilor și tinerilor
oportunitatăți pentru cunoașterea de
sine, explorare și implicare.

În același timp propunerea educațională a
fost structurată în concordanţă cu vârsta
elevilor și cu obiectivele educaţionale
specifice.

Peste 100 de voluntari adulți, lideri din
cadrul centrelor locale ONCR, au răspuns cu
promptitudine și entuziasm, pentru a fi
alături de dascăli pe parcursul acestei
săptămâni. 9



Conferința Națională a Lucrătorilor 
de Tineret

În 10 mai 2014, Organizația Națională

“Cercetașii României” în parteneriat cu

Ministerul Tineretului și Sportului a

organizat la București prima Conferință

Națională dedicată Lucrătorilor de

Tineret.

Cei peste 500 de lucrători de tineret din

Organizația Națională “Cercetașii

României” se alătură celor aproximativ 8

milioane de cercetași adulți (lucrători de

tineret) de pe toată Planeta, pentru a

contribui la crearea unei lumi mai

bune, prin dezvoltarea unui viitor durabil în

care natura, comunitatea și dezvoltarea

personală a tinerilor sunt puse pe primul

loc.

La aproximativ un an după introducerea

standardului ocupațional al lucrătorului de

tineret, conferința a venit să răspundă în

mod semnificativ nevoilor actuale oferind un

cadru de interacțiune pentru stakeholderii

din domeniul tineretului și lucrători de

tineret în vederea creării unei comunicări

eficiente și a unei colaborări sustenabile

între sectorul public și sectorul

neguvernamental.
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Festivalul Luminii 2014

Începând din 2004, în fiecare
an, cercetașii se adună împreună pentru a
aminti oamenilor de fumusețea lucrurile
mărunte din viața lor.

În 2014, cercetașii, alături de
comunitățile din care fac parte, au aprins
peste 100 000 de lumini, în ceremonii
sincron din peste 18 orașe din țară.
Lumânările au fost plasate în forme
confecționate manual din hârtie reciclată
– gulguțe.

Sute de cercetași au împărțit gânduri
bune, culoare și bucurie.
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Închiderea Capsulei Timpului 
Centenarul Cercetășesc

Anii 2013-2014 au însemnat pentru ONCR
un moment unic de celebrare a 100 de ani
de la înființare (1913) și de la apariția
primelor grupuri de cercetași în România.

Centenarul Cercetășesc a fost sărbătorit
prin multiple evenimente de anvergură
atât la nivel național, cât și la nivelul celor
75 de Centre Locale, prin implicarea a
peste 1500 de copii și tineri.

În data de 1 iunie 2014, cu ocazia
încheierii oficiale a proiectului Centenarului
Cercetășiei, a avut loc ceremonia de
predare în custodie a Capsulei Timpului
către Muzeul Național Peleș, din Sinaia.

În această capsulă, reprezentată printr-un
cufăr sculptat cu multă măiestrie de un
meșter popular, am adunat obiecte și
amintiri ale cercetașiei din acest început de
veac.

Acest cufăr va rămâne sigilat și va fi
redeschis peste 100 de ani. În acești 100
de ani, cufărul urmează să fie expus în
locuri reprezentative și publice pentru a
putea fi accesibil unui număr cât mai mare
de oameni.

Acest cufăr va rămâne sigilat și va fi redeschis peste 100 de ani. În acești 100 de
ani, cufărul urmează să fie expus în locuri reprezentative și publice pentru a putea fi
accesibil unui număr cât mai mare de oameni.
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Festivalul de Campuri Cercetășești 

În perioada iulie – septembrie 2014, peste 700 DE COPII ȘI TINERI din întreaga țară au
trăit cercetășia aproape de natură, în locuri încărcate de istorie și tradiții, în cadrul
Festivalului de Campuri Cercetășești.

Bucuria de a fi cercetaș a fost resimțită de copii și tineri printr-o serie de activități ce au avut
la bază un cadru simbolic, o poveste derulată în natură, în care participanții au devenit eroi
învingători, prin parcurgerea unui traseu educațional încărcat de diverse provocări.

13



Campul Național de Lupișori

Campul a fost derulat în Țara
Făgărașului, la Drăguș în perioada 27
iulie – 2 august.

Învățarea a mers mână în mână cu
jocul, iar pentru câteva zile, cei mai
mici dar și mai curajoși dintre
cercetași s-au simțit personaje de
poveste din frumoasa Carte a Junglei.

Campul Național de Lupișori (adresat copiilor cu vârste între 7 și 10 ani) a dat
startul unei veri pline de aventură pentru cercetași!
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Luna august a continuat cu cercetășie cât cuprinde în Campul National de
Temerari (copii cu vârsta cuprinsă între 11-14 ani), desfășurat în perioada 4-10
august, în Piatra Craiului.

Peste 160 de cercetașii au descoperit frumusețile Pietrei Craiului, într-un cadru
simbolic care a avut la bază o legendă românească a Garofiței Pietrei Craiului.

Temerarii împreună cu liderii însoțitori au descoperit pe parcursul acestei
săptămâni legenda Garofiței Pietrei Craiului prin participarea la diferite
activități: parcurgerea potecilor din Piatra Craiului în căutarea celor doi copilaşi
rătăciti în munţi – Degetăruț şi Garofiţa, amenajarea locului de camp și
implicarea în ateliere tematice pentru dezvoltarea abilităților de viață.

Cercetașii au răspândit veselie și 
bucurie în Munții Piatra Craiului

15



Aventură și tradiții la Castra 
Exploratorum!

Peste 100 de cercetaşi din toate colţurile ţării au explorat frumuseţile
Parcului Natural Grădiştea Muncelului, Cioclovina în cadrul Campului
Castra Exploratorum, de-a lungul a două serii în perioada 2-20 august
2014.

Prin programul educațional pregătit, cercetaşii s-au întors în timp pe
urmele strămoşilor daci şi romani. Au marcat zidul dacic de apărare a
cetăţilor din Munţii Orăştiei, l-au pus în valoare cu ajutorul
indicatoarelor, au vizitat cetatea de la Piatra Roşie cu ajutorul
mijloacelor moderne de orientare şi au acceptat provocarea de a
descoperi capitala Sarmisegetusa Regia într-o drumeție de 2 zile.

Misterul și farmecul locului au oferit cadrul perfect pentru o experiență
de învățare în spirit cercetășesc, cu ateliere din cele mai diverse, printre
care: cățărare și rapel, atelier de fotografie
subterană, explorarea, hike, apicultură, dansuri și olarit.

Campul a fost implementat de Organizația Națională “Cercetașii
României” prin Centrul Local Hunedoara în cadrul Festivalului de
Campuri Cercetășești 2014. Campul Castra Exploratorum este o inițiativă
care se bucură de sprijinul Organizației Mondiale a Mișcării Scout, prin
proiectul “Mesagerii Păcii”.
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Campul Național “Sterie Stinghe”

În perioada 5-10 august 2014, Campul Național “Sterie
Stinghe” – a adus împreună exploratorii (copii cu vârsta
cuprinsă între 15 - 18 ani) din întreaga Românie.

În aventura de 6 zile în Țara Bârsei, cercetașii au descoperit
legendele locului, trecând prin provocari de neuitat într-un
cadrul natural deosebit oferit de sălbăticia Cheilor Râșnoavei și
de Parcul Național Piatra Craiului.

Alături de prieteni vechi și noi, s-au trăit legende de veacuri și s-
au scris povești noi. În cele 6 zile dedicate campului, cercetașii
au învățat să-și facă propria așezare, s-au întrecut în realizarea
unor meșteșuguri locale și au ajutat comunitatea care i-a
găzduit.
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Artă, meșteșuguri și îndemânare la 
Campul de Nocrich

În perioada 18-25 august 2014 a avut loc Campul Cercetășesc de la Nocrich, în cadrul
căruia peste 50 de cercetași din 10 țări au descoperit farmecul tradițiilor și cultura de
secole ale Văii Hârtibaciului.

Cadrul simbolic al campului a avut la bază frumoasa poveste medievală a Fluierașului din
Hamelin. La fel ca tinerii din poveste, cercetașii au participat la dezvoltarea comunității
prin confecționarea obiectelor mestesugarești, descoperind cultura locală.

Timp de 8 zile tinerii au participat la ateliere tematice, pictând cu mare măiestrie vase din
lut (atelierul de olărit), realizând interesante obiecte din fier și piele (atelierul de fierărie și
pielărie) sau au restaurat obiecte istorice din ceramică în cadrul atelierului de restaurare.
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Deschiderea Anului Cercetășesc 
2014 -2015

În octombrie 2014, cercetașii din
întreaga țară au sărbătorit cu
bucurie și entuziasm Deschiderea
Anului Cercetășesc 2014 – 2015
prin evenimente de amploare.

Evenimentele au fost definite într-
un cadru simbolic care să
corespundă cu Pedagogia Scout și
să creeze energie pozitivă pentru
un an plin de aventură și învățare.

Deschiderea Anului Cercetășesc
(DAC) a fost organizată și în
contextul celebrării începutul celui
de-al 101-lea an de la apariția
mișcării cercetășești în România și a
25 de ani de la reînființarea
organizației.

Înarmați cu ingeniozitatea și
creativitatea
caracteristică, cercetașii au
îmbrăcat DAC-ul într-un cadru
simbolic plin de farmec.

În Oradea, peste 300 cercetașii
din Transilvania s-au adunat
împreună, descoperind istoria și
frumusețile locului, parcurgând un
tur al orașului presărat cu
provocări cercetășești.

În București, evenimentul a fost
celebrat la Muzeul Național al
Satului “Dimitrie Gusti” din
București, în prezența a peste 500
de invitați.

Cercetașii s-au mobilizat pentru a
construi în incinta Muzeului Satului
un “Muzeu al Păcii” și au semnat
împreună un Tratat de Pace.

Documentul înglobează principii și
valori cercetășești transpuse în
cele 4 ateliere ale evenimentului
din spații definite simbolic: Ograda
Patriotismului, Ograda
Altruismului, Ograda Credinței și
Ograda Echilibrului.
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Lumina Păcii de la Betleem

Cercetașii au încheiat anul calendaristic 2014, un an plin de trăiri
extraordinare, împârțind lumină și bucurie! În 20 decembrie, peste 300 de copii, tineri
și adulți s-au adunat la Biserica Sf. Gheorghe Nou din București pentru a participa la
ceremonia distribuirii “Luminii Păcii de la Betleem”.

Lumina Păcii a fost adusă în România de o delegație de cercetași care a participat la
ceremonia de la Viena, în data de 13 decembrie, ceremonie cu reprezentanți ai
diferitor confesiuni, în care s-a oferit ca simbol o flacără aprinsă de la Betleem.

Împărțirea “Luminii Păcii de la Betleem” este un eveniment internațional ce
simbolizează dorința cercetașilor de a promova PACEA ca modalitate de a relaționa cu
ceilalți și dialogul ecumenic între confesiuni.

Acest proiect rezidă din principiile și valorile cercetășești, iar motto-ul din anul 2014 a
fost “Împărțind fericire, îți va aduce pace”.
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Inițiative locale și regionale

Pe lângă proiectele naționale descrise, an de an, cercetașii din
întreaga țară transpun, creează și implementează sute de
inițiative locale și regionale cât mai diverse și
ingenioase, sustenabile, dar de impact, toate, având la bază
Metoda Scout și urmărind dezvoltarea copiilor și tinerilor ca
cetățeni responsabili și integri ai comunităților din care fac parte.

Inițiativele urmăresc cele 6 arii specifice de dezvoltare ale copiilor
și tinerilor care ţin cont de marea varietate a dimensiunilor
umane şi le aranjează pe baza structurii personalităţii:

Aria de dezvoltare intelectuală
Aria de dezvoltare fizică
Aria de dezvoltare a caracterului
Aria de dezvoltare afectivă
Aria de dezvoltare socială
Aria de dezvoltare spirituală 

În continuare, sunt prezentate doar câteva dintre inițiativele
centrelor locale cercetășești din țară, desfășurate în anul
calendaristic 2014.
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Inițiative locale și regionale 
ARIA DE DEZVOLTARE SOCIALĂ ȘI FIZICĂ

ȘCOALA DE IARNĂ “CERCETAȘUL CURAJOS”, EDIȚIA A III-A

În 2014, Centrul local Gheorghe Murgoci, București a organizat o școală de iarnă care a
facilitat cercetașilor însușirea noțiunilor de supraviețuire în natură în condiții de
iarnă, cât și reactualizarea noțiunilor teoretice despre cercetășie, socializare și
interacțiune prin joc, comunicare și lucru în echipă, însușirea unor noțiuni practice de
acțiune în caz de accidente, reglarea emoţiilor şi a comportamentului în situaţii
problemă, dezvoltarea spiritului civic, valorificarea comportamentelor pozitive în relaţiile
copil-copil, copil-adult și promovarea implicării în activități de voluntariat.

CAMP DE IARNA „AVENTURI ÎN HUMORROCK”

Centrul Local Sf. Anton, Iași a organizat în perioada 6-9 februarie 2014, în Gura
Humorului un proiect de învățare prin acțiune în spirit cercetășesc. Prin activitățile
propuse, s-a urmărit crearea unui cadru propice lucrului în echipă, dezvoltării abilităților
de comunicare, cunoașterii reciproce, învățării despre cercetașie.

BUCURESTI QUEST 2014 “SUPERSIDEKICKS”

Cercetașii din Centrul Local Dimăncescu, București, în perioada 11 – 14 aprilie 2014, au
adunat împreună peste 200 de exploratori (15-18 ani), seniori(19-24 ani) și lideri
pentru 4 zile de activități captivante. În tema de anul acesta, cercetașii au concurat să
devină ajutoare de nădejde ale super-eroilor preferați. Cercetașii participanți din diferite
centrele locale din țară au fost împărțiți, în funcție de ramura de vârstă, în grupuri de
cate 7-8 pentru a participa la un quest prin București, în care patrulele au parcurs
diferite probe legate de obiective istorice, culturale, economice si politice ale capitalei.

CAMPUL "DOBROGEA ADVENTURE“

Prin proiectul implementat de Centrul Local Lotus, Tulcea în perioada 16-18 aprilie
2014, s-a urmărit dezvoltarea a diverse fonduri de cunoștințe cercetășești de bază:
orientare, campare, hike leave no trace, “supraviețuire”, noduri și prim-ajutor. Prin
expunerea la asemenea frumuseți naturale și prin atmosfera unui camp, s-a urmărit de
asemenea și dezvoltarea respectului față de natură, importanța protejării acesteia și
reducerii consumului în viața de zi cu zi. Activitatea s-a desfașurat ca un camp mobil, cu
hike-uri între localitățile de venire/plecare și zonele de campare, pe trasee marcate din
cadrul Parcului Național, cercetasii participând pe patrule la un concurs desfășurat pe
durata întregului camp. Programul a cuprins diverse ateliere țintind dezvoltarea
aptitudinilor fundamentale scout (orientare, noduri, prim ajutor) și a altor domenii
adecvate cadrului de desfășurare a campului (fotografie, biologie - faună și floră, norme
de conduită în parcuri naturale).
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SPIRIT SCOUT XII
Centrul local Phoenix, Arad, a organizat și în 2014, Spirit Scout XII, un eveniment de
suflet, cu tradiție care a început în 2001. Evenimentul a avut loc în perioada 24 - 27
aprilie 2014 și a adus împreună peste 80 de cercetași în cadrul Centrului de Vizitare a
Parcului Natural “Lunca Mureșului”. Cadrul simbolic a fost axat pe mitologia egipteană.
Campul surprinde de fiecare dată, atât prin tradițiile specifice acestuia cât și prin
diversitatea poveștilor și legendelor.

NATURA PRIETENA MEA 
Prin activitățile desfășurate în perioada aprilie-iunie 2014, cercetașii din CL
Naparis, Pucioasa au urmărit dezvoltarea fizică și intelectuală a copiilor și tinerilor
participanți, într-un cadru non-formal de aventură și acțiune. Activități organizate: traseu
de drumeţie montană (Valea Ialomiţei – Valea Răteiului), vizitarea mai multor
peșteri, organizarea unui concurs „Găseşte caietul ascuns”, descoperirea dealului cu
fosile, activităţi specifice la Centrul Ecvestru „White Horse”, jocuri și activități
cercetăşeşti. Evenimentul a oferit și un cadru spiritual și pregătirea necesară pentru
depunerea promisiunii de cercetaș.

ScoutIS, EDIȚIA A 5-A “CU BALONUL ÎN JURUL IAȘULUI”
În perioada 1-3 mai 2014, membrii Centrului Sf. Dumitru, Valea Lupului au adus
împreună peste 300 de participanți de toate vârstele din țară pentru a experimenta
cercetășia de la înălțime! Printre activităţile desfăşurate: ateliere (de creații
vestimentare, culinare etc., treasure hunt în Iași, spectacol cercetășesc prezentat de
centre. Prin activitățile propuse s-a urmărit socializarea cercetașilor, promovarea satului
Valea Lupului și a orașului Iași și deprinderea de noi abilități.

CAMP PROMISIUNEA 2014 - “PROMITE-ȚI ȚIE CĂ VEI FI MAI BUN”
În perioada 30 mai – 1 iunie 2014, Centrul Local Oltea Doamna, Tecuci a celebrat
cercetășia alături de copii și tineri de toate vârstele, din toată țara. În apropierea celui
mai reprezentativ monument al Mişcării Cercetăşeşti din România, evenimentul creează
un cadru specific pentru reculegere și pentru a depune promisiunea de cercetaș, dar și
pentru socializare, interacțiune și, de ce nu, aventură.

CAMP DE VARĂ
În perioada 13-15 iunie 2014, cercetașii din Centrul Local Sf. Nicolae, București, au
organizat un camp de vară în Manastirea Caraiman, Bușteni. Activitățile dedicate
lupișorilor (7-10 ani) Centrului Local, orientate specificului ortodox, s-au desfășurat într-
un mediu liniștit și prielnic pentru întărirea dinamicii unității de lideri, consolidarea
relaților între lupișori, dar și între toți membrii. În cadrul campului au fost elaborate
ateliere de teambuilding psiho-pedagogic urmărind Metoda Scout și Principiile
Cercetășești. Printre activitățile desfășurate în camp se numără: hike până la Cascada
Spumoasa, atelier de noduri susținut în aer liber, activitate de evaluare prin metoda
Treasure Hunt, "ora de povești" și participarea la Sf. Liturghie.

Inițiative locale și regionale 
ARIA DE DEZVOLTARE SOCIALĂ ȘI FIZICĂ
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FESTIVALUL CUPA IZVOARELOR, EDIȚIA A XVII-A

În perioada 26 – 29 iunie 2014, Centrul Local Mircea cel Bătrân, Râmnicu Vâlcea, a
organizat un proiect de amploare, deja la a 17-a ediție, cu peste 380 de cercetași
participanți. Proiectul a propus un complex de activități sportive și specifice
cercetășești (hike, orientare și programe artistice) pentru a obține Trofeul Cupa
Izvoarelor. Obiectivele principale sunt: însușirea de noi cunoștințe și abilități, dar și
dezvoltarea celor existente. Printre activitățile desfășurate mai pot fi enumerate:
ateliere de orientare, supraviețuire, pioneering, tir, limbajul mimico-gestual, creație
artistică, împletituri, radiocomunicatii etc.

CAMP “LUNCA ZMEILOR”

Activitatea a fost organizată de cercetașii din Târgu-Mureș în perioada 31 iulie – 03
august 2014, Poiana Ampoiului, Lunca Meteșului, jud. Alba și a oferit celor 68 de
participanți un cadru în conexiune cu natura pentru aplicarea celor învăţate pe
parcursul ultimului an. Printre activitățile desfăşurate: camp mobil de exploratori (15-
18 ani), realizarea construcţiilor de camp, drumeţii pe trasee din Munţii
Apuseni, ateliere specifice cercetăşeşti (orientare, prim
ajutor, supravieţuire, noduri), olimpiadă cercetășească, jocuri şi concursuri, joc de
noapte și multe altele.

EXCURSIE CU BICICLETELE

În data de 17 august 2014, Centrul local Șoimii Bucovinei, Fundu Moldovei a organizat
un traseu montan pe biciclete de aprox. 30 km în care cercetașii au învățat să se
deplaseze regulamentar pentru o maximă siguranță rutieră, dar de asemenea, au avut
posibilitatea să experimenteze un traseu montan cu multe provovări fizice dar și
psihologice, toate pentru a practica învățarea prin acțiune în conexiune cu natura.

PIERDUT ÎN PĂDURE, EDIȚIA A IV-a

Cercetașii din Centrul local Deva au organizat pentru al cincilea an, campul de
supraviețuire Pierdut în Pădure, în perioada 25-30 august 2014, în localitatea
Sacarâmb, jud. Hunedoara. Proiectul a propus o serie de provocări pentru a testa din
nou capacităţile şi abilităţile specifice oricărui cercetaş: orientarea cu busola, atât
diurnă, cât şi nocturnă, rezistenţa fizică la efort prelungit, prin hike-uri ce au implicat
şi traversări de chei, posibilităţile de a construi un adăpost adaptat condiţiilor de mediu
şi de a aprinde şi menţine un foc, precum şi relaţionarea inter-personală şi lucrul în
echipă, deoarece activităţile au fost parcurse în patrule de câte patru cercetaşi.

Inițiative locale și regionale
ARIA DE DEZVOLTARE SOCIALĂ ȘI FIZICĂ
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Inițiative locale și regionale
ARIA DE DEZVOLTARE SOCIALĂ ȘI A CARACTERULUI 

HIKE DE TOAMNĂ

În noiembrie 2014, temerarii (11-14 ani) și exploratorii (15-18 ani) din Centrul Local
Scout Sfânta Tereza, București și-au testat abilitățile de a se descurca în natură, au
descoperit frumusețile României și au învățat bucuria lucrului în echipă, traversând
Canionul 7 Scări.

CAMP ROȘIA MONTANĂ – NOCRICH

În 2-5 septembrie 2014, cercetașii din Roșia Montană au trăit o experiență
unică, încărcată de emoţia și entuziasmul primei ieșiri a centrului local în afara
localităţii, dupa 11 luni de activitate. Centrul local Roşia Montană împreună cu Centrul
Cercetășesc Nocrich au adunat împreună un grup de 20 de Lupişori (7-10 ani) şi
Temerari (11-14 ani) care au avut parte de 4 zile de activităţi deosebite. Aceştia și-au
pus creativitatea şi îndemânarea la lucru în timpul atelierului de olărit, au împărtăşit
momente frumoase la lumina focului de tabără şi s-au întors acasă cu bucuria unor noi
prietenii şi cu amintiri ce vor dăinui.

FESTIVALUL NAȚIONAL UNITATE ȘI PRIETENIE

În perioada 28 noiembrie - 1 decembrie 2014, a avut loc cea de-a XVII-a ediţie a
Festivalului Naţional Unitate și Prietenie, la Alba Iulia. Evenimentul s-a bucurat de
participarea a 450 de cercetași din ţară, alături de o echipă de organizatori formată din
100 de cercetași. Prin activitățile propuse în cadrul Festivalului, s-a urmărit întărirea
sentimentului de unitate naţională, prin sărbătorirea Zilei Naţionale a
României, experimentarea caracterului naţional al mișcării cercetășești din
România, promovarea Municipiului Alba Iulia și a Cetăţii, crearea unui cadru de
discuţii, împărtășire și colaborare pentru proiecte viitoare, promovarea lecturii ca
activitate socială și sărbătorirea a 20 de ani de la înfiinţarea grupului de cercetași din
Alba Iulia.

20 ANI CERCETĂŞIE = 20 ANI CREŞTERE

În data de 20 noiembrie 2014, Centrul Local Oscar Skrabel, Bistrița a sărbătorit 20 de
ani de la apariția cercetășiei în localitate. Ziua în care a renăscut cercetășia în Bistrița
a fost celebrată cu prezentarea mișcării cercetășești din Bistrița, facilitarea întâlnirii
cercetașilor cu reprezentanți ai autorităților locale (directori de școli, inspector
general, reprezentanți ai comunității) prin împărtășirea poveștilor de viață ale
cercetașilor.
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DIN gu-NOI LANTERNE

Proiectul ecologic a fost propus și implementat de exploratorii (15-18 ani) Centrului
Local Bucureștii Noi 1. În data de 12 ianuarie 2014, cercetașii s-au întâlnit și propus
reciclarea sticlelor din plastic și cutiilor de lapte pentru a crea lanterne ecologice, cu
reincarcare la lumina solară. Exploratorii și-au împărțit sarcini: documentare privind
metodele și costurile relative pentru încărcarea solară; design lanterne și realizarea
unui material informativ privind recilarea diferențiată și prezentarea proiectului
lupisorilor. Cel mai important rezultat al proiectului a fost experința obținută de tineri
în scrierea și implementarea unui proiect.

CONSTRUCTORII DE ZMEOPUNGI

În data de 22 martie 2014, unitatea de temerari (11-14 ani) Floare de Colț, din CL
Crinii, Pașcani au deesfășurat un proiect foarte ingenios de costruire de zmee din
materiale reciclabile (saci menajeri, trestie, stuf etc.), apoi testarea acestora în condiţii
de vânt, în valea Siretului. Aceste noi tipuri de zmee au primit denumirea de
ZMEOPUNGI.

EARTH HOUR

Prin proiectul desfășurat în 29 martie, cercetașii din Centrul Local Craiova au urmărit
ridicarea gradului de conștientizare în rândul comunității despre importanța salvării
energiei electrice. Cercetașii au adunat 150 de borcane pe care le-au pictat alături de
copii din școlile din Craiova și pe care le-au așezat, cu lumânări în ele, în forma hărții
României. De asemenea, a fost organizat un spectacol de muzică folk și jonglerii cu
foc.

SALVAŢI MUNTELE – ULTIMA „RESURSĂ” A ROMÂNIEI

Proiectul a fost inițiat cu 2 ani în urmă de către Centrul Local Dej, cu sprijinul
Jandarmeriei Române. Prin proiect s-a urmărit promovarea turismului montan din
Romania, a imaginii ONCR, Filiala Dej și a mișcării cercetășești, evaluarea traseelor
turistice de creastă, evaluarea starii defrisarilor, a consecintelor pastoritului asupra
ecosistemului la cotele de peste 2000 de metri, formarea unei atitudini pozitive faţă de
mediul înconjurător etc. Îndeplinirea obiectivelor a fost urmărită prin activităţile
principale ale proiectului: strângerea de informații despre traseele de creastă și despre
situația factorilor perturbanți asupra mediului înconjurător, parcurgerea întregului Arc
Carpatic al României de către 2 tineri, inițiatori ai proiectului - Gălbează Gabriel și
Marton Adrian, cercetasi in Dej și interpretarea datelor culese și punerea lor la
dispoziția instituțiilor interesate.
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ZIUA CĂRȚII

În data de 24 aprilie, temerarii(11-14 ani) din Centrul Local Cercetășesc
Orion, Miercurea-Ciuc au desfășurat proiectul Ziua Cărții, activitatea locală care a
urmărit redescoperirea universului cărţilor, stimularea curiozităţii şi a imaginaţiei
copiilor și recunoaşterea importanţei lecturii şi cărţii în dezvoltarea personală.

BIBLIOTECĂ VIE

Cercetașii din Oradea s-au implicat, în 8 mai 2014, în inițiativa Biblioteca Vie, o metodă
de educaţie non-formală care și-a propus să promoveze respectul pentru drepturile
omului și demnitatea umană, să atragă atenţia asupra diversităţii în toate formele ei și
să stimuleze dialogul între oameni. În cadrul evenimentului, cărţile au prins viaţă și s-
au adresat direct copiilor și tinerilor. Cele 6 volume presărate cu magie, s-au
transformat în fiinţe umane și au împărtășit din experienţele lor. Copii au pus
întrebări, animați de spirit de magie și mister.

TABĂRA DE CREAȚIE “LEMN ȘI CREATIVITATE”

Centrul Local Dacia Felix, din Mioveni s-a implicat în perioada 2-4 august 2014 în tabăra
de creație “LEMN ȘI CREATIVITATE”. Evenimentul a vizat dezvoltarea
creativității, cunoașterea tradițiilor, meșteșugurilor populare locale și dezvoltarea
spiritului de competiție al cercetașilor. Evenimentul s-a desfășurat în parteneriat cu
Centrul Cultural Mioveni și Primăria Mioveni, iar tema taberei a fost “Jucării de
altădată”. Cercetașii temerari au confecționat obiecte diverse din lemn, lut și alte
materiale provenite din natură.

COMUNICARE EMPATICĂ ÎN EDUCAȚIE

În perioada 22- 23 noiembrie 2014, cercetașii din Suceava au desfășurat un minunat
curs de formare în comunicare nonviolentă. Facilitatorul atelierului, Sabin
Mureşan, lucrează în domeniul păcii şi conflictelor din 2001. El a lucrat în special în
proiecte care au promovat nonviolenţa activă, prevenirea violenţei şi construirea de
structuri care promovează pacea în comunităţi aflate în conflict în Europa, Africa şi Asia
de Sud-Est.

ORDINUL CADOULUI FERMECAT

Centrul Local Insula Cercetașilor, Bacău alături de mulți alți cercetași din țară, a
desfășurat proiectul Ordinului Cadoului Fermecat, care a urmărit două obiective majore:
dezvoltarea unei campanii de strângere de fonduri pentru direcționarea acestora către
alte activități sociale șipromovarea cercetășiei în comunitate. În perioada 20-24.12 –
02.01, cercetașii au împachetat cadouri pentru cei care au vrut să dăruiască bucurie. CL
a mai organizat activitatea "Descopera orasul" in Piatra Neamt. Alte obiective urmărite
dezvoltarea abilităților de lucru în echipă; dezvoltarea abilităților de comunicare, etc.

Inițiative locale și regionale
ARIA DE DEZVOLTARE INTELECTUALĂ ȘI SOCIALĂ
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HEI BUNICI

Cercetașii din Centrul local Hei, Gîrleni au profitat de prilejul sărbătorilor de Paște
pentru a vizita căminul de bătrâni "Satul Seniorilor Milly“, Buhuși. Pentru a aduce
bucurie, cercetașii au organizat un program artistic (poezii și colinde de Paști) și au
fost oferit în dar alimente cumpărate cu banii câștigați din activități de strângere de
fonduri.

COPIL CA TINE SUNT ȘI EU

Cercetașii din Centrul Local Roșu, București, au desfășurat începând cu anul 2007, un
program de activități comune cu Școala 307, în beneficiul copiilor Școlii pentru
Deficienți de Vedere din București. Activitățile urmăresc stimulezarea implicării
cercetașilor în activități de voluntariat în sprijinul copiilor defavorizați, învățarea prin
acțiune a egalității de șanse, descoperirea calităților morale și spirituale ale copiilor.
Prin aceste activități, copii au avut posibilitatea să contribuie prin efort personal la
construirea unei relații de respect și înțelegere. Exemple de activități desfășurate:
seară de povești, Târg de Moș Niculae, Târg de Florii, spectacol de teatru de copii ai
Teatrului Vienez.

CALENDARUL FAPTELOR BUNE

Cercetașii din Brăila au implementat în perioada 15 noiembrie - 13 decembrie 2014 un
proiect prin care au avut ca obiectiv dezvoltarea implicării sociale a copiilor. Cei mai
mici dintre cercetași, lupișorii (7-10 ani) sau participat la colectarea de haine și jucarii
pentru copiii defavorizați, au participat la o ceremonie religioasă de pomenire a eroilor
și au împărțit cei cald în Piața de legume din Brăila.

CERCETAȘII LUI MOȘ CRĂCIUN

În perioada 8-19 decembrie 2014, Cercetașii lui Moș Crăciun, membri în Centrul local
Licos, din Timișoara au organizat mai multe acțiuni pentru oferirea de sprijin grupurilor
defavorizate, îmbunătăţirea vieţii în comunitatea locală, implicarea tinerilor din
organizaţie în realizarea unui proiect cu impact în comunitate și dezvolatrea spiritului
civic.
Pentru a îndeplini obiectivele propuse, aceștia au: implementat o acțiune de donarea
de sânge de către membrii majori ai Consiliului Local, cu dublu rol: obţinerea de
fonduri pentru a doua fază a proiectului și participarea la extinderea rezervei de sânge
a Centrului de Transfuzii. În continuare, cercetașii au folosit bonurile primite în urma
donării pentru achiziţionarea de cadouri pentru copiii de la o Casă de Copii din
localitate. În final, memebrii centrului au vizitat copiii pentru a le împărţi cadourile, cu
activități recreative de socializare, ţinându-se mai multe jocuri și ateliere de creaţie
adaptate vârstei copiilor.

Inițiative locale și regionale
ARIA DE DEZVOLTARE AFECTIVĂ ȘI SOCIALĂ
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DĂRUIND, VEI DOBÂNDI!

În perioada noiembrie 2013 – aprilie 2014, cercetașii din Centrul Local Matca au
desfășurat mai multe activități sociale și culturale pentru a încerca să facă lumea
un pic mai bună. Beneficiarii proiectului au fost elevii claselor I-IV, copiii de la
Școala Specială Munteni, familii nevoiașe, manageri ai firmelor din comuna
Matca, Consiliul local, Parohiile din comună, părinţi și bunici. Dintre acțiunile
desfășurate pot fi enumerate: acţiune de colectare a produselor pentru Şcoala
Speciala Munteni, colectarea fondurilor necesare acţiunii caritabile mergând cu
colindul, organizarea unei expoziţii cu vânzare a lucrărilor în scop
caritabil, organizarea de ateliere de felicitari, marţişoare și flori, de serbări
dedicate, a unei acțiuni de colectare a produselor agricole specifice zonei și a unor
vizite la muzeu, bibliotecă și activități de creaţie literar – plastică.

Printre activitățile desfășurate s-a urmărit educarea tinerei generaţii în spiritul
prieteniei, al respectului şi al grijii faţă de semeni; sensibilizarea elevilor faţă de
problemele semenilor lor aflaţi în dificultate; dezvoltarea abilităţilor copiilor de a
rezolva probleme şi de a lua decizii; conştientizarea afectivităţii de grup ca suport
al prieteniei; dezvoltarea capacităţilor de comunicare şi interrelaţionare între elevii
şcolilor partenere; stimularea şi promovarea modalităţilor variate de exprimare
(creaţii literare, plastice), a înclinaţiile, aptitudinilor şi talentelor artistice ale
elevilor.

LA COLINDAT

În data de 19 decembrie 2014, un grup de cercetașii din Centrul Local Peleș, Sinaia
a reînviat o veche tradiție locală și anume, Coborârea cu Torțe de la 1400 m
altitudine, pe Drumul Vechi, colindând pe la casele celor dragi. Aceștia și-au însoțit
pașii cu colinde tradiționale și au primit cu entuziasm mere, covrigi și multă
căldură. În cadrul Centrului Local, evenimentul a marcat și 1 an de la depunerea
Promisiunii de Cercetași.

COLINDUL DE LA SPITAL

În data de 24 decembrie 2014, cercetașii din Centrul Local Tudor Vladimirescu, din
Drăgășani au organizat o activitate socială, în spiritul sărbătorilor de Crăciun.
Cercetașii au colindat, în grup, mai mulți pacienți dintr-un spital din
apropiere, transmițând bucuria și speranța sărbătorilor de iarnă.
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CENTRUL CERCETĂȘESC NOCRICH –
H.C. Habermann

Deschis în anul 2010, CENTRUL 
CERCETĂȘESC NOCRICH – H.C. 
Habermann este unicul Centru 

Scout din România.

În 2014, Centrul Scout a găzduit 
peste 600 DE VOLUNTARI din:
România, Belgia, Franța, 
Germania, Danemarca, Islanda, 
Macedonia, Norvegia și Austria.

Voluntarii găzduiți s-au implicat în
peste 20 DE PROIECTE educative

naționale și internaționale și 
programe pentru copiii și tinerii din 

comunitatea locală. 

An de an, în cadrul Centrului 
au loc evenimente, training-
uri, tabere cercetășești, stagii
de formare și multe alte 
activități educaționale.
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Management electronic pentru cercetași
www.oncr.ro

În anul 2014 a fost lansat oficial primul software de gestiune al membrilor Organizației
Naționale “Cercetașii României” (ONCR),www.oncr.ro.

Acest instrument, deja implementat din plin în activitatea structurilor locale și naționale a
ONCR, permite cercetașilor din întreaga țară să-și creeze, administreze și gestioneze un
cont personalizat, cu datele actualizate.

Softul reprezintă un foarte bun instrument pentru centrele locale, util în gestiunea
membrilor, a activităților, cotizațiilor, și a altor informații relevante, iar pentru liderii de
cercetași din țară, reprezintă și un spațiu de comunicare, aceștia având acces la
evenimentele naționale, la un Forum de discuții și la o bază de date cu instrumente și
documente utile în activitatea pedagogică.

Pentru a crea un element de identificare adecvat secolului 21, au fost
emise și carduri de membru ONCR. Acestea permit, prin intermediul QR
cod-ului, accesul la informațiile cu privire la activitatea cercetășească a
membrului ONCR și rolul pe care îl are în organizație.

Aceste instrumente sunt la început de drum, dar și-au dovedit din plin
eficiența și facilitează în mod considerabil munca de management din
spatele activităților educaționale, oferind mai mult timp pentru
dezvoltarea și implementarea unor activități non-formale calitative, care
să răspundă nevoilor copiilor și tinerilor din România.

http://www.oncr.ro/
http://www.oncr.ro/
http://www.oncr.ro/
http://www.oncr.ro/
http://www.oncr.ro/


Statistici membri ONCR 2014 

Repartizarea celor 3000 de membri activi ONCR pe 
ramuri de vârstă 

2,1 % - 5-6 ani

24,5 %  - lupișori (7-10 ani)

27 % - temerari (11 - 14 ani)

21,5 % - exploratori (15 - 18 ani) 

4,3 % - seniori (19 - 24 ani)

17,4 % - lideri adulți (18 - >)

3,3 % - Membri aspiranți

Reapartizarea geografică a cercetașilor în țară

Suntem prezenți în 

32 de județe din 

România

42 de orașe +13
comune și sate
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Informații Financiare 2014
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63.4%

31.77%

4.84%

Cheltuieli 2014

Total - 595 403,21 RON

63.39 % - Programul Scout 

31.77 % - Management 

4.84 % - Alte cheltuieli 

(impozite și taxe, diferență de 
curs valutar, dobânzi etc.)

40.5%

22.5%

20.0%

8.4%

6.7% 1.6%

Venituri 2014

Total - 578 249,85 RON

40.5 % Finanțări 

22.5 % Cotizații 

20 % Contribuții 

8.4 % Sponsorizări 

6.7 % Campania 2% 

1.6 % Donații



Mulțumim VOLUNTARILOR!

Cercetășia este o mișcare cu și pentru voluntari. Mai mult

decât educație, mai mult decât un ONG sau o asociație, cercetășia are
structura și emoțiile unei familii.

Adulții cercetași sunt voluntarii care fac schimb de timp, investit în
crearea de cadre simbolice, în ascultare activă, în generarea unui
mod de viață echilibrat, dăruind necontenit implicare și dedicație.

VĂ MULȚUMIM pentru sprijinul necontenit, pentru implicare și
entuziasm și mai ales, pentru că faceți cercetășia posibilă.
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Parteneri și finanțatori
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Organizația Națională “Cercetașii României”
Raport Anual 2014

OP 15, CP 90, sector 1, București
E: contact@scout.ro T: 07CERCETAS
www.scout.ro


