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În toate acestea, spiritul 
este cel care contează ...  

 

 

sir Robert Baden Powell  
fondator al mișcării cercetășești 
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Misiune  
 
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. 
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Viziune 
  
Vedem cercetăşia în România ca pe o 
mişcare pozitivă, unită, deschisă 
tuturor. 
   
Vedem cercetăşia ca pe un actor 
relevant în societatea românească, 
care contribuie la educarea copiilor 
şi tinerilor din România şi oferă 
alternative durabile provocărilor 
actuale, bazându-se pe valorile şi 
principiile cercetăşeşti. 
  
Vedem cercetăşia ca pe o Mişcare 
puternică, construită de tineri 
implicaţi, care lucrează împreună 
pentru propria lor dezvoltare şi sunt 
sprijiniţi de către adulţi dornici şi 
capabili să-şi asume un rol educativ. 
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Cercetășia este ... 

 

Educație pentru viață completând educația primită 
la școală și în familie, dezvoltă autocunoașterea și 
dorința de a ști, de a explora și de a descoperi. 

 

Experiență în leadership oferind copiilor și 
tinerilor oportunitatea de a-și 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, un mod 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. 
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Cercetășia oferă comunității ... 

 

Distracție cu un scop prin recreere 
atingându-și 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 învățare, a 
calităților de leader, la construirea de 
echipe. Cercetașii învață cum să facă 
alegerea potrivită și să își asume 
responsabilitatea pentru acțiunile lor, astfel 
încât aceștia să fie pregătiți pentru o viață 
independentă. 

 

Provocare pentru adulți oferindu-le șansa 
de a ajuta tinerii să se dezvolte, o modalitate 
de a îmbunătății 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 și tineri. 
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Proiecte Naționale 
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Cercetășia te ajută să știi mai multe, să fii mai bun 

Iar in anul 2012 peste 17 000 de copii și tineri din 
130 de școli, reprezentând 29 de județe și 
municipiul București, s-au înscris pentru a 
desfășura activitățile propuse de Cercetașii 
României prin programul  ”Cercetășia te ajută să 
știi mai multe, să fii mai bun”,  derulat în cadrul 
programului ” Școala Altfel ” în perioada 1-5 aprilie 
2013. 

 

SCOALA ALTFEL 
Ministerul Educatiei Cercetarii Tineretului 
si Sportului a provocat “Cercetasii 
Romaniei” sa duca in fiecare scoala din 
tara activitatile cercetasesti, recunoscute 
prin eficienta de a educa lideri.  Acestia 
au pregatit un program special numit 
SCOALA ALTFEL IN SPIRIT CERCETASESC 
de care au beneficiat in saptamana 2-6 
aprilie peste 72.000 de elevi din 500 de 
scoli si peste 80 de orase.. 
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Tărâmul Aventurii 
  

A fost o provocare pentru adolescenţi, contribuind la dezvoltarea abilităţilor acestora de 
comunicare și socializare, precum şi a spiritului de echipă şi a creativității, elemente 
necesare în conturarea unei personalităţi puternice.  

 

Grupul ţintă a fost format din următoarele categorii de beneficiari:  

- 30 de lideri adulţi, câte 2 din fiecare localitate, ce au sprijinit implementarea activităţilor 
la nivel local. Aceştia au beneficiat de un curs de formare in domeniul animaţiei;  

- 210 de copii între 11-15 ani, câte 14 adolescenţi din 15 localităţi, dintre care cel puţin 70 
de copii au provinit din categorii defavorizate. 
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Trofeul celor Şase Căi 

  

Trofeul celor Şase Căi reprezintă prima parte a proiectului Tărâmul Aventurii, ce a constă 
într-un concurs naţional între grupurile de adolescenţi implicate în acest proiect. Tărâmul 
celor Șase Căi a cuprins şase etape, denumite: Calea Minţii, Calea Sufletului, Calea 
Herculiană, Calea Inimii, Calea Lumii şi Calea Căilor, specifice celor şase arii de dezvoltare 
pe care se bazează pedagogia cercetaşilor: fizic, intelectual, social, afectiv, spiritual şi 
caracter.  
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Lands of Adventure 

  

Lands of Adventure este a doua parte a proiectului Tărâmului Aventurii ce propune trei 
modalități de explorare a Europei și a dimensiunii europene: Europe at EURdoor - 
explorează și experimentează una din țările europene, Express EURself - folosește 
creativitatea pentru a exprima ceea ce ești și EurHoping - împreună cu alți tineri din altă 
țară faceți un proiect social comun. 

  

 
Fiecare echipă participantă la 
Tărâmul Aventurii și-a ales 
partea cu care se identifică cel 
mai bine și astfel am explorat 
împreună cu copiii Austria, 
Spania, Italia, Grecia, Polonia, 
Belgia, Marea Britanie, Irlanda, 
Norvegia, Germania, am văzut 
filmulețe și colaje și am ajutat 
comunitatea din Săliște, 
județul Sibiu. 
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FESTIVALUL LUMINII 

Proiect naţional sincron 

  

„Festivalul Luminii” este un proiect 
naţional sincron care s-a desfăşurat în 
anul 2012 în 23 oraşe din ţară, scopul 
acestuia fiind redescoperirea valorilor 
spirituale neglijate de societatea 
contemporană.  

 

 Obiectivele urmărite la nivel naţional au 
fost următoarele: 

- realizarea unui eveniment cu caracter 
spiritual, care să aibă impact asupra 
comunităţii locale prin atmosfera creată; 

- implicarea comunităţii locale în 
pregătirea festivalului şi desfăşurarea 
acestuia; 

- crearea unui spaţiu de manifestare 
artistică, pe baza temei festivalului 
(Redescoperă frumuseţea lucrurilor 
mărunte), abordată prin cel puţin 3 forme 
de artă (muzică, jonglerii, teatru). 
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LUMINA PĂCII DE LA BETLEEM 

30 noiembrie 2012 – 15 ianuarie 2013 

  

Acest proiect a fost început în 1989 de către cercetaşii din Austria, pentru a promova 
Pacea şi, mai mult decât atât, dialogul ecumenic între bisericile creştine. 

Astfel, anual are loc la Viena o ceremonie ecumenică 
în care se oferă ca simbol o flacără aprinsă de la 
Grota de la Betleem. 
 
Împărţirea acesteia în Europa (şi chiar şi în afara 
Europei) semnifică angajamentul cercetaşilor de a 
promova atât ecumenismul, cât mai ales PACEA ca 
modalitate de a relaţiona cu ceilalţi  
 
Anul acesta, Lumina Păcii a fost adusă din Viena în 
ţară de un grup de cercetaşi, membri ai Organizaţiei 
Naţionale „Cercetaşii României”, dar şi de 
reprezentanţi ai Cercetașilor Maghiari. 
  
Parteneri : 
Uniunea Cercetaşilor Maghiari din România  
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Centrul Cercetășesc Nocrich 
În anul 2009, Organizația Națională Cercetașii României a preluat în administrare, prin 
bunăvoință Asociației Sașilor din România, Casa Parohială de pe lângă Biserica 
Evanghelică din satul Nocrich, județul Sibiu. Casa se află într-o stare destul de avansată 
de degradare, fiind necesare investiții imediate în reparații ale acoperișului, tâmplăriei, 
pereților și a desecării pivniței. Deasemenea, instalația electrică a casei nu mai era 
viabilă, fiind necesară schimbarea ei în totalitate.  

Datată în 1797, construcția se încadrează, conform legislației române, în categoria de B 
de monumente istorice, intervențiile făcute asupra ei trebuind să fie realizate sub 
îndrumarea unui restaurator.  
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 Etapa 1 - reabilitarea exteriorului casei 
parohiale  

 După aproape un an de investiții în 
infrastructura clădirii, rezultatele au început să 
fie vizibile, casa indreptându-se înspre 
destinația pe care ONCR a ales să i-o dea: primul 
Centru Cercetășesc din România.  

  

 Etapa 2- reabilitarea interiorului 
casei parohiale  
Această etapă a fost una care s-a 
extins pe o perioada mai lungă, având 
mai multe subdiviziuni.   
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Etapa 3- reabilitarea bucătăriei de vara 
 
Bucataria de vară, destinată gătitului în exterior pentru cei care vin să campeze la Centrul 
Scout Nocrich, a fost instalată în fostă magazie de lângă șură.  Ea constituie un spațiu 
deschis în care se poate găti și servi masă. 
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 Etapa 4- reabilitarea șurii  

Clădirea șurii a fost refunctionalizat, ea fiind acum destinată activităților cu număr mare 
de participanți care necesită un spațiu acoperit în care să se desfășoare.   

Ea constituie un spațiu deschis în care se poate servi masa pentru grupuri mari, se pot 
face activități (proiecții, ateliere etc.) atât în caz de vreme nefavorabilă, cât și în caz de 
temperaturi prea ridicate.   

 A Etapa 5- reabilitarea curții și a grădinii  

Curtea casei și grădina sunt în proces de refunctionalizare-ele vor deveni spații de 
campare.  

 A Etapa 6- reabilitarea turnului rotund  

Turnul rotund din vechea fortificație a bisericii săsești, constituie elementul care a 
inspirat siglă centrului scout, constituind identitatea vizuală a acestuia.   

 Se dorește amenajarea unui mic muzeu cercetășesc în interiorul turnului în viitorul cât 
mai apropiat.  
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Anul 2012 a fost anul în care s-au continuat 
lucrările de amenajare concentrate pe 
amenjarea interioară.   
   
Că și activități în acest an au fost un număr de 4 
câmpuri organizate, 1 întâlnire de echipă na-
țională și 2 working campuri pentru realizarea 
de îmbunătățiri. În total au fost un număr de 
peste 150 de cercetași Franța, Belgia și România 
au fost implicați în activități la centrul scout 
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Proiecte Locale 
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PIERDUT IN PĂDURE (Săcărâmb, jud. Hunedoara) 

 
Un proiect adresat tinerilor cu vârste 
cuprinse între 14 și 18 ani constă într-un 
șir de provocări ce au ca scop testarea 
capacităților și abilităților specifice 
oricărui cercetaș: orientarea cu busola, 
rezistența fizică la efort prelungit prin 
hike-uri ce implică și traversări de chei, 
posibilități de a construi un adapost 
adaptat condițiilor de mediu și de a 
aprinde și menține un foc, precum și 
relaționarea inter-personalș și lucrul în 
echipă. 
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REUNIUNEA CERCETĂŞEASCĂ CUPA IZVOARELOR, ediţia a XIV-a (Țara Loviștei, com. Boișoara, jud. Vâlcea) 

 
Reuniunea cuprinde mai multe arii de activităţi dintre care o parte sunt întreceri care 
contează pentru concursul dotat cu Trofeul Cupa Izvoarelor (traseu cu probe, concurs de 
orientare sportivă, concurs de programe artistice). Celelalte arii de activităţi cuprind 
ateliere, activităţi spirituale, festivităţi şi ceremonii. 
  

Activităţi desfăşurate în cadrul 
proiectului:  proba de traseu 
cu durata diferenţiată pentru 
copii si tineri cu vârste între 
10 și 18 ani, concurs de 
orientare sportivă pe mai 
multe categorii, individual 
băieţi şi fete, concurs de 
programe artistice, ateliere de 
prim-ajutor, supravieţuire, 
cunoaşterea florei şi faunei, 
creaţie artistică, 
radiocomunicaţii, film şi 
fotografie, ş.a. 
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WORKING AND WALKING IN CIOCLOVINA    (Cioclovina, jud. Hunedoara) 

  
Din dorința de a descoperi valorile culturale din arealul Parcului Natural Grădiștea 
Muncelului Cioclovina s-a derulat acest proiect ajutând la implicarea cercetașilor în viața 
activă a locuitorilor din Cioclovina. Proiectul a avut ca scop promovarea 
interculturalității avînd loc un schimb de experiență cu cercetși din Mallorca și Polonia. 
Printre activitățile derulate se numără: cartare, speologie, activități sociale și jocuri 
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CAMPUL DE CENTRU LOCAL “ROATAN”  (Răstoliţa, jud. Mureş) 

 

Această activitate a avut ca scop organizarea primului camp de vară al Centrului Local 
Târgu Mureş, după o lungă perioadă de absenţă. În cadrul taberei participanţii au avut 
parte de experienţe cât mai variate, practice şi benefice. Astfel cercetaşii au realizat 
construcţii de camp, s-au descurcat în necunoscut, muncind pentru adăpost şi mâncare, au 
plecat în drumeţii de 2 zile, şi-au depus promisiunea de cercetaș, au gătit, au concurat şi 
multe multe altele. 
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NEVERLAND 2012 (Șuncuiuș, jud. Bihor) 

 

Tabara de vară a cercetașilor din Cluj 
Napoca a avut ca scop dezvoltarea 
simțului de apartenență la grup. 

Activităților din cadrul proiectului le-au 
fost dedicate spații distincte, inspirate din 
filmul Neverland, care a constituit și 
cadrul simbolic al taberei.  

INSOMNIA (Cluj Napoca) 

 

Seniorii din Cluj organizează an de an city 
quest-ul Insomina având ca scop 
dezvoltarea abilităților de organizare în 
echipă, de comnuicare dar și urmărirea 
evoluției unității de seniori. 
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FESTIVALUL NAȚIONAL UNITATE ȘI PRIETENIE, ediția XIV (Alba Iulia) 

 
 Festivalul Unitate și Prietenie 
este organizat cu ocazia 
celebrăƒrii zilei de 1 decembrie 
la Albă Iulia alături de 
cercetași din toată țara, aceștia 
putând participa la un 
program specific cercetășesc 
cu ateliere, jocuri, care să ajute 
la dezvoltare personală a 
cercetașului.  

Festivalul a debutat în seara zile de 30 noiembrie cu deschiderea oficială, unde au 
concertat cei de la trupa „Plus noi” și au avut o reprezentație cei de la trupa de teatru 
„Skepsis”. Ziua următoare a fost dedicată celebrării zilei naționale, participând și la o 
depunere de coroane la statuia lui Mihai Vitezul. Vinerea a avut loc un joc complex în 
cetatea Alba Iuliei, pentru ca seara să aibă loc târgul centrelor locale, unde fiecare centru 
local și-a prezentat orașul, grupul din care fac parte, precum și tradiții și obiceiuri locale. 
În ultima zi de program, ziua de sâmbătă au avut loc ateliere pe diverse teme, de la cele 
bazate pe aventură, până la cele culturale sau sociale. În seară ultimei zile a avut loc 
închiderea festivalului, unde a avut loc premierea și un mic concert.  
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TINERI PENTRU O LUME MAI BUNA! 

 

Obiectivul general al proiectului constă în 
înfiinţarea unei întreprinderi sociale în 
vederea dezvoltării şi promovării unor 
activităţi şi servicii generatoare de profit 
pentru a ajuta persoanele excluse social sau 
cele expuse riscului de excluziune să se 
(re)integreze pe piaţa muncii în economia 
formală. 
 

DĂRUIND VEI DOBÂNDI 
 
20 de luprișori (copii cu vârtse între 7 și 
10 ani) au strans jucării, hainuțe și 
dulciuri pentru a ajuta copii de la clasele 
I-IV din cadrul Școlii Veronica Micle din 
Bucium. Acțiunile derulate în cadrul 
proiectului au fost de promovare a 
activității către lupișori și părinții 
acestora pentru strangerea donațiilor și 
organizarea unui mic concert de colinde 
pentru copii de la școala. 
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Raport financiar 

O mare parte dintre veniturile obținute în anul 
2012 de către ONCR provin de la finanțatori și 
sponsori, atrași de beneficiile vizibile ale 
proiectelor derulate în cadrul organizatie.  
Cu ajutorul voluntarilor, am obținut rezultate cu 
impact în comunitățile locale, pe domenii precum 
educația non formala, aria socială și ecologică, 
unde este necesar un timp îndelungat pentru a 
vedea rezultatele investițiilor realizate. 
 
Dorim să ne dezvoltăm în continuare strategia în 
aceste direcții, și să devenim o forță socială, prin 
intermediul unor instrumente precum finanțări 
publice și private, mecanismul 2% sau donațiile și 
sponsorizările la nivelul organizațional. Toate 
aceste vor facilita o creșterea capacității de 
implicare în societate a cercetașilor. Vă mulțumim 
tuturor pentru sprijinul acordat! 
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Organizația Națională ”Cercetașii României” 
Piața Valter Maracineanu,  scara 5, etaj 6 

Sector 3, București 
contact@scout.ro 

www.scout.ro  
Tel: 07 CERCETAS 

         +40 723 723 827 
Fax: +40 214 043 989 
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