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Codul Centrului Local 

Pentru buna desfășurare a activităților, ne hotărâm să respectăm următoarele 

reguli: 

1. Din momentul în care am depus promisiunea de cercetaș, eșarfa o 

avem tot timpul la activități. 

2. La ceremonii și evenimente publice, uniforma de cercetaș este 

obligatorie (cămașa și eșarfa de cercetaș). 

3. Participarea/neparticiparea la activitățile cercetășești trebuie anunțată. 

4. Nu se pleacă din activitățile cercetășești înainte de a se finaliza. Pentru 

situații speciale, anunțați liderii prezenți la întâlnire. 

5. La 3 absențe consecutive de la întâlnirile săptămânale (fără a avea 

motive întemeiate), cercetașul este considerat inactiv. Decizia de 

inactivitate este analizată de liderii de unitate care vor lua măsurile 

necesare. 

6. Însoțitorii cercetașilor îi vor aștepta pe aceștia în afara spațiului de 

desfășurare a activităților. 

7. Cercetașii nu vor folosi niciun gadget (telefon mobil, dispozitiv smart-

watch etc.) pe durata activităților. Pentru a lua legătura cu părinții, 

apelați cu încredere la liderii de unitate. 

8. La activitățile care nu sunt destinate părinților și bunicilor, cercetașul 

rămâne în responsabilitatea liderilor. 

9. Pentru cercetașii noi, părinții pot asista (pot fi prezenți în sala de 

activități) doar la prima întâlnire. 

10. După fiecare activitate, cercetașii vor lăsa curat spațiul folosit. 

11. Pentru participarea la evenimente naționale/internaționale este 

necesar acordul șefului de Centru Local. Prioritatea este participarea 

la evenimente de centru, înaintea participării la evenimente 

naționale/internaționale. 

12. Patrula formată la începutul anului cercetășesc să va păstra în aceeași 

formulă pe durata unui întreg an cercetășesc. 

13. În cazurile neacoperite de regulament, Consiliul Centrului Local este 

împuternicit să medieze și să soluționeze aceste situații. 
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Ciobănașul îți urează 

„Bun venit!” la câmpie 
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Drumul spre vârf 

Te-ai plimbat toată ziua, ai ajuns într-un teritoriu nou, nu știi unde anume, e 

seară și mergi înainte sperând că vei întâlni pe cineva, așa că te uiți mai atent 

împrejur. Ești pe o câmpie întinsă, fără nicio casă. Undeva în depărtare, 

dincolo de dealuri și munți, vezi o cetate. Ți se pare interesantă dar îți dai 

seama că este prea departe ca să ajungi la ea într-o zi sau două. Te uiți din 

nou împrejur, vezi un foc, auzi niște voci și te hotărăști să mergi acolo ca să 

vezi dacă e o așezare omenească. Așa îl cunoști pe Ciobănaș, care te invită la 

stână lângă focul în jurul căruia stau așezați și alți copii de seama ta. 

Din câteva vorbe vă dați cu toții seama că sunteți la fel de debusolați, nu știți 

unde sunteți.  

- Ciobănașule, unde suntem? Ce cetate e aceea care se vede în 

depărtare?  

- Numele cetății este Cetatea Exploratorilor, doar numele îl știu, 

fiindcă au trecut pe la stâna mea mulți călători care încolo mergeau, dar apoi 

nu am mai auzit de ei, doar frânturi de vești. Aici este Câmpia ținutului, eu 

atâta știu. 

- Ce ar fi dacă i-am întreba pe oamenii locului? Oare știu ei mai 

multe? 

-  Apoi nici eu, nici oamenii locului nu știm mai multe, fiindcă noi nu 

călătorim, ei sunt ocupați cu munca pe câmp de dimineața până seara, eu la 

fel cu oile. Tare m-aș bucura dacă cineva dintre cei care trec pe la stâna mea 

mi-ar trimite vreodată o hartă a întregului ținut.  

- Cum adică a întregului ținut? 

- Ținutul e întins... dincolo de Câmpie, către Cetatea Exploratorilor 

uite se văd dealuri, se văd munți – e mult de mers, dar nu știu să vă spun mai 

multe. 

Spusele ciobănașului vă fac să vă simțiți provocați: oare cum ar fi dacă 

tocmai voi o să fiți cei care o să faceți și o să-i trimiteți harta? Așa că vă 

faceți curaj și spuneți: 
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- Noi îți promitem că pe drumul spre Cetatea 

Exploratorilor o să facem tot posibilul ca să alcătuim harta 

întregului ținut și apoi să ți-o trimitem. 

- Tare mă bucur, dar în acest caz trebuie să mai stați la mine un timp, 

să explorați câmpia din jur, să deprindeți câteva lucruri mult folositoare la un 

drum așa de lung. Ca să puteți străbate ținutul către cetate trebuie să fiți 

temerari, iar pentru asta trebuie să treceți de câteva provocări. 

Acum vă uitați din nou la voi, cei din jurul focului. Mai înainte ați fost niște 

străini, dar acum deja vă unește același gând, vă cunoașteți un pic, simțiți că 

sunteți un mic grup de prieteni și apropiindu-vă de foc simțiți că e bine așa.  

Vremea trece pe nebănuite și după ce ați reușit să desenați harta câmpiei 

ținutului, vă dați seama că nu mai e nimic de făcut și sunteți pregătiți să 

străbateți ținutul. 

La plecare, ca semn al promisiunii voastre și al angajamentului făcut, 

ciobănașul vă dă fiecăruia eșarfa de temerar și o  busolă. Patrula pleacă 

hotărâtă la drum. 

 

(povestea se continuă la Podiș) 
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Provocările ciobănașului 

Știu istoricul Organizaţiei Mondiale a Mişcării Scout (cine a fost 

Robert Baden Powell, data naşterii, când a avut loc primul camp 

cercetăşesc, etc.) 

 

Știu istoricul Organizaţiei Naţionale Cercetaşii României “ONCR” 

și câteva personalităţi ale culturii române care au activat ca 

cercetaşi 

 

 

Cunosc ONCR: salutul, sigla, uniforma, deviza, structura  

 

Cunosc legea și promisiunea temerarilor  

Mă angajez să particip constant la întâlniri  

Mă angajez să îmi asum un rol în patrulă, să îi respect pe ceilalţi şi 

să mă implic activ în proiectele patrulei 
 

Mă angajez să respect regulile centrului local  

Mă angajez să particip activ la cel puțin două ieşiri de weekend  
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Legea temerarului 

1. Temerarul este îngrijit şi duce o viaţă 

sănătoasă. 

2. Temerarul este ordonat şi disciplinat, 

îngăduitor cu ceilalţi şi sever cu sine 

însuşi. 

3. Temerarul este cinstit şi îşi respectă 

cuvântul dat. 

4. Temerarul este credincios şi respectă 

credinţa celorlalţi. 

5. Temerarul este curajos şi încrezător în 

forţele proprii în orice fel de provocare. 

6. Temerarul este vioi şi plin de însufleţire. 

7. Temerarul este politicos cu ceilalţi, indiferent de vârsta sau clasa socială. 

8. Temerarul este util şi altruist; îi ajută pe cei care au nevoie fără a aştepta o 

recompensă. Încearcă să facă o faptă bună în fiecare zi. 

9. Temerarul este prietenos şi frate cu toţi cercetaşii. 

10.  Temerarul este iubitor şi ocrotitor al patriei sale, al naturii şi al animalelor. 

Promisiunea temerarului 

Eu (numele meu) promit pe onoarea mea să fac tot posibilul să respect legea 

temerarului, să respect credința mea și a altora și să îmi respect țara. 
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Patrula mea la câmpie: 

 

Strigăt: 

 

Membrii patrulei: 

 

 

 

Rolul meu în patrulă: 

 

Steag: 
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Prima mea ieșire cu cercetașii 

Unde? 

 

Când? 

 

Ce a însemnat pentru mine? 
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Testează-ți cunoștințele! 

Fondatorul mișcării cercetășești este .........................……………….. și  

s-a născut la………………………. pe data …………...… urmând o carieră 

militară. El a modificat pregătirea militară introducând activități distractive în 

cadrul instrucției. 

În 1907, organizează pe coasta de sud a Angliei o tabără pentru 

……….......……… în care promovează prin …...............…………… lucrul în 

echipă și dezvoltarea personală prin forțe proprii. 

După exemplul lui, ia naștere cercetășia. 

Mai știu despre Baden Powell că ............................................................. 

………………………………………………………………………………

……....………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………....………………………………………………… 

În România, Gheorghe Munteanu Murgoci, un om de știință, face o vizită 

în Anglia și descoperă cercetășia. Astfel, în anul ……………......….. aduce 

mișcarea cercetășească în România. 

De aici și până acum(2019) am ajuns aproximativ 38 de milioane de 

cercetași în 216 țări, în România existând 7300 de membri în mai mult de 87 

de centre, toți având ca simbol …………………………….................. 

 Cercetășia este un mod de viață, care se bazează pe trei principii: 

.................................................................................................................. 

…..……............................….................................................................... 

având ca misiune……………………………………..................……… 

……………………………………………………………………………și ca 

deviză  …………………………………………………….……… 
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În funcție de vârstă, cercetașii sunt împărțiți în 

….......………………………………….……………………………………

………………………………………………………...............……… 

și au eșarfe de culori diferite : 

..……………………..................................…………………………….. 

Noi suntem temerari și începem să explorăm ................................. 

……………………………………………. pornind cu ……....………. 

 și ajungând la ….....................................................................................  
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Depunerea promisiunii 

 

 

 

 

 

 

 

  

Unde? 

 Când? 

 

Ce a însemnat pentru mine? 
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Negustorul și hangița 

îți urează 

„Bun venit!” la podiș 
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După un timp, în călătoria voastră de temerari, ați 

observat că drumul a început să urce prin păduri de foioase și 

printre lanuri de grâu, porumb și vii. 

Căutând adăpost, vedeți în depărtare nişte locuinţe. După un scurt sfat în 

patrulă, stabiliți rolul fiecăruia în expediţie. Porniți din nou încrezători şi în 

scurt timp întâlniți un om înalt, ars la faţă, cu o mustaţă negricioasă şi o 

privire inteligentă. 

- Bună ziua! Eu sunt Negustorul. Voi cine sunteți, de unde veniți şi 

încotro mergeți? 

- Suntem temerari, venim de la câmpie pentru a descoperi ţinutul și 

mergem spre cetate. Deocamdată căutăm adăpost. 

Negustorul vă măsoară din cap până în picioare cu o mină sceptică și arată 

spre picioarele voastre. 

- Aveți ceva de mers până acolo! Dar credeți voi că aceasta este 

încălţămintea potrivită pentru un drum lung?! Aveți haine şi merinde să 

supravieţuiți nopţilor reci ce vă aşteaptă?! 

Schimbați niște priviri între voi, iar şeful patrulei răspunde: 

- Nu, nu avem. Dacă primești să ne ajuți, ne-ar prinde bine sfaturile tale. 

Primind, negustorul ajunge să vă însoţească până la cel mai apropiat han și vă 

spune că acum traversați Podișul ținutului. Pe drum învățați de la el cum să 

supraviețuiți, cum să vă alegeți îmbrăcămintea potrivită, cum să faceți un foc, 

să gătiți și să vă încălziți în nopțile reci. La sfârșitul drumului primiți de la el 

o pereche de  bocanci, un  cort și o hârtie pentru hartă care are scris 

pe un colț proverbul negustoresc “Vorba dulce, mult aduce” și o mică listă de 

alte  vorbe bine potrivite. 

Ajunși la han, negustorul vă face cunoștință cu hangița, o femeie hotărâtă, 

dibace și sufletistă. 

- Sunteți bineveniți să stați în hanul meu cât timp aveți nevoie. O să vă 

învăț cum să vă organizați spațiul, să vă folosiți la maxim resursele, să acordați 

 primul ajutor și am să vă dezvălui secretele unei alimentații corecte în  

drumeție. Însă pentru a vă putea bucura de găzduirea mea, trebuie să îmi 
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distrați oaspeții prin jocuri de rol, să organizați mici jocuri de 

cultură generală (pentru asta vă puteți folosi de  cărțile din sala 

mare) și să le înțelegeți și să le setați  gadgeturile.  

În serile pe care le petreceți apoi în han, întâlniți mulți oameni, care povestesc 

multe lucruri despre tradiții, obiceiuri, religii și cultura ținutului și vă învață 

cum să abordați un proiect social. 

Scotocind singuri prin podul hanului, prin cufere prăfuite găsiți un  

cristal de stâncă, niște  frânghie, un  ierbar  și multe alte lucruri 

interesante, pe care le studiați, le încercați iar cu unele vă dovediți chiar 

îndemânatici. Între timp reușiți să faceți și harta podișului din ținut. 

A venit apoi ziua plecării, iar pe lângă toate cunoștințele dezvăluite, 

hangița vă dă un  rucsac cu merinde și vă mai face cadou dintre obiectele 

găsite în pod unele cu care care v-a observat că v-ați familiarizat. Așa s-a 

îmbogățit patrula cu un aparat  foto pentru fotograf, un  ceaunel pentru 

bucătar și altele câteva.  

 

(povestea se continuă la Deal)  
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Mai întâi negustorul, apoi 

hangița te ajută să te echipezi 

cu câteva aptitudini elementare, de care ai 

nevoie pe drumul tău de temerar și pe care 

trebuie să le obții cât timp ești la podiș. 

Aptitudinile îți sunt recunoscute prin 

înmânarea de  însemne de merit elementare. 

Undeva, ascunse în podul hanului te 

așteaptă unelte și meșteșuguri pe care poți 

să le descoperi singur. Alege-ți dintre ele 

cele care îți plac, după pasiunile tale. 

Meșteșugurile pe care le vei stăpâni iți vor 

aduce însemne de merit facultative.  

Pentru realizarea hărții podișului îți trebuie 

toate însemnele elementare și minim 3 însemne de merit facultative. 

 Totodată, negustorul și hangița te încurajează să te implici într-un 

proiect social, să cunoști o altă confesiune religioasă (rit, festivitate etc.), să 

participi la trei hike-uri de o zi și un camp de vară. 
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Însemne de merit elementare 

 1. Camp ☺ 

a. Ştiu cum să montez un cort şi să am grijă de el 

b. Știu să realizez o construcție de camp cu ajutorul nodurilor 

învățate 

c. Știu cum să aprind, să întrețin și să sting un foc 

d. Am preparat o mâncare simplă pentru patrulă 

e. Ştiu cum să îmi protejez locul de camp de animalele sălbatice 

f. Cunosc cauze şi efecte ale poluării 

 2. Hike ☺ 

a. Știu care este echipamentul necesar pentru un hike și îmi fac 

singur rucsacul 

b. Știu să mă orientez, folosind harta și busola (azimut) 

c. Cunosc tipuri de plante întâlnite des în natură 

d. Știu cum să protejez natura (reguli de aprindere a focului în pădure, 

aruncarea şi depozitarea deşeurilor, ruperea florilor) 

 3. Prim ajutor ☺ 

a. Cunosc componentele unei truse de prim ajutor şi rolul 

fiecăreia dintre acestea 

b. Cunosc etapele acordării primului ajutor în caz de zgârieturi, 

înţepături de insecte, arsuri şi hemoragii uşoare, insolaţie, degerături, luxaţii 

şi entorse 

c. Știu pașii de resuscitare și poziția de siguranță 

d. Cunosc şi aplic regulile de igienă, atât personală, cât şi a locului de 

viaţă/camp 
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4. Cultură generală ☺ @ 

a. Am cunoștințe despre artiști (scriitori, pictori, sculptori, 

compozitori) 

b. Am cunoștințe despre istoria țării cât și despre 

monumente istorice 

c. Am cunoștințe despre geografie 

d. Citesc cărți de cultură generală 

 

 5. Sport ☺ @  

a. Fac sport în timpul liber 

b. Ştiu să explic cauze şi efecte ale febrei musculare 

c. Pot explica rolul câtorva elemente nutritive din 

alimentaţia mea şi înţeleg nevoile energetice ale corpului 

meu 

 

 6. Tehnologie ☺ @  

a. Știu să găsesc informații folosindu-mă de internet 

b. Știu să realizez un document folosind Microsoft Word; 

atât un text în care m-am jucat cu dimensiunea, fontul și 

culoarea conținutului, cât și un tabel 

c. Știu să realizez o prezentare Power Point 

  

 7. Comunicare ☺ @ 

a. Prezint cel puţin o idee de activitate pe care o pun în 

aplicare cu ceilalţi membri ai patrulei 

b. Știu să mă prezint într-o limbă străină 

c. Știu cum să vorbesc în cazul în care fac apelul de 

urgență la 112 
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Însemnele elementare obținute la traversarea 

podișului 

 

Însemn Cucerit Primit 

Camp   

Hike   

Prim ajutor   

Cultură generală   

Sport   

Tehnologie   

Comunicare   
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Însemne de merit facultative - podiş 

1. Hike 

Botanist ☺ @  

• Fac un ierbar cu cel puţin 20 de plante. Știu denumirea 

lor ştiinţifică, utilitatea și efectele lor asupra organismului; 

• Recunosc cel puţin opt specii de copaci şi diferența 

dintre ele; 

• Ştiu plante/părţi ale unor plante care m-ar ajuta să supraviețuiesc în natură. 

Zoolog ☺ @  

• Fac o planşă cu urmele celor mai cunoscute animale 

sălbatice din regiunea în care trăiesc; 

• Țin un atelier despre tipuri de mamifere, păsări, reptile și 

stilul lor de viață. 

Geolog ☺ @  

• Stiu cel puţin cinci tipuri de roci și țin un atelier despre 

formarea/ utilitatea lor. 

Orientare ☺ 

• Ştiu să citesc cel puțin trei tipuri de hărţi; 

• Ştiu mijloace neconvenţionale (astre, elemente ale 

naturii, etc.) de orientare; 

• Ştiu să estimez ora cu ajutorul soarelui; 

• Țin un atelier de orientare. 
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2. Camp 

Meteorolog ☺ 

• Ştiu câteva tipuri de nori şi semnificaţia prezenţei lor pe cer; 

• Ştiu ce fel de vânturi bat la noi în ţară; 

• Ştiu moduri de a prevedea ploaia după semnele din natură; 

• Ţin un atelier de determinare a temperaturii, umidității, precipitaţii, 

presiune, fenomene speciale; 

• Ştiu să reacționez în situații neprevăzute create de condiții meteo 

nefavorabile (furtună, ploaie, grindină, avalanșă). 

Bucătar ☺ 

• Concep un meniu echilibrat pentru o ieşire cu temerarii, 

sunt bucătarul-şef pentru patrula din care fac parte și 

pregătesc o masă completă, fiind ajutat de către ceilalţi 

cercetaşi. 

Constructor ☺ 

• Cunosc cinci noduri diferite folosite la construcţii; 

• Ştiu să realizez trei construcţii de camp împreună cu 

patrula; 

• Realizez un model 3D al unei construcții la scara 1:200; 

• Știu să folosesc corect uneltele necesare unei construcții și modul lor de 

întreținere. 

3. Cultură 

Artist ☺ @ 

• Țin un atelier de creativitate pentru patrulă/unitate; 

• Prezint o colecţie de creaţii personale. 
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Cititor ☺ @ 

• Prezint câteva cărți pe care le-am citit; 

• Povestesc despre cartea mea preferată și despre un 

personaj care mă inspiră. 

Muzician ☺ @ 

• Pregătesc un moment artistic cântând la un instrument 

ales sau doar cu vocea; 

• Redau gama Do major cu instrumentul ales sau din 

voce și știu ce e un arpegiu; 

• Pot explica modul de funcţionare al instrumentului 

ales/ metode de încălzire a vocii (metode de respirație etc.) 

4. Sport 

Sporturi de vară ☺ @ 

• Practic un sport de vară și țin un atelier despre acest 

sport. 

Sporturi de iarnă ☺ @ 

• Practic un sport de iarna și țin un atelier despre acest 

sport. 

5. Tehnologie 

Fotograf ☺ @ 

• Ştiu sa utilizez un aparat de fotografiat și cunosc 

regulile de bază de folosire; 

• Sunt fotograful unităţii în cadrul unei ieşiri; 

• Fac o expozitie cu fotografii proprii. 
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Informatician ☺ @ 

• Țin un atelier în care prezint avantaje/ dezavantaje, 

asemănări/deosebiri între cele mai utilizate sisteme de 

operare. 

 

6. Comunicare 

Reporter ☺ @  

• Scriu un articol sub formă de interviu pe o temă la 

alegere; 

• Realizez un reportaj (interviu video) pe o temă la 

alegere. 

 

Limbaj Codat ☺ @  

• Cunosc cel puţin două sisteme de codificare simple sau 

consacrate(substituţii, transpoziţii) şi ştiu să le aplic; 

• Cunosc un sistem de semnalizare la distanță 

• Dezvolt cu patrula un sistem de comunicare codată pe 

care îl folosim într-o activitate. 
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Însemnele facultative pe care le-am 

ales și le-am cucerit la traversarea podișului: 

 Însemn Cucerit Primit 

Hike 

Botanist   

Zoolog   

Geolog   

Orientare   

Camp 

Meteorolog   

Bucătar   

Constructor   

Cultură 

Artist   

Cititor   

Muzician   

Sport 
Sporturi de vară   

Sporturi de iarnă   

Tehnologie 
Fotograf   

Informatician   

Comunicare 
Reporter   

Limbaj codat   
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Pe parcursul traversării podișului 

am fost în patrula: 

Strigăt: 

 

Membrii patrulei: 

 

 

Rolul meu în patrulă: 

Steag: 
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    Pădurarul și polițista 

îți urează 

„Bun venit!” la deal 
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Cu ochii la muntele care se vede în zare, nici măcar nu sesizați 

când pătrundeți în pădurea cea deasă şi sălbatică.  

- Ce-a fost asta? Ați văzut??? Mi-e frică! 

- De ce? Putem să ne descurcăm singuri! 

- Nu știu! Parcă în umbră s-a mișcat ceva! Mi-e teamă de întuneric! 

Unde suntem? 

- Cred că nu ne mai putem orienta, soarele este aproape de apus, este 

iarnă și ziua este mult mai scurtă. Hai să ne oprim aici și să facem un adăpost 

pentru noapte.  

Trebuie să vă organizaţi repede. Fiecare îşi ia o responsabilitate: unii caută 

lemne și fac focul, alţii adună lăstăriş şi crengi uscate şi apoi, cu sfoara pe care 

o mai găsiţi prin rucsaci, reuşiţi să terminaţi adăpostul pe înnoptate. După tot 

efortul depus, vă bucurați de reușită și apoi adormiți în liniște. 

Dimineaţa, o voce groasă vă trezeşte brusc și vă ia la întrebări: 

- Cine sunteţi? De unde veniţi şi încotro vă îndreptaţi tocmai acum, în 

pragul iernii?  

Şeful de patrulă se ridică primul şi răspunde politicos la toate întrebările, în 

timp ce restul măsuraţi din cap până în picioare omul care vă stă în faţă. Este 

un tip înalt, cu privire ageră şi mustaţa neagră, îmbrăcat în haine verzi. Din 

vorbă în vorbă, vă daţi seama că este pădurarul care se îngrijeşte de această 

pădure. 

Pădurarul vă propune să aşteptaţi îmblânzirea vremii în cabana sa, 

propunere pe care o primiţi cu bucurie, gândindu-vă la frigul de noaptea 

trecută. Ajungând la cabană, potrivirea întâmplărilor vi se pare minunată. În 

cabană e cald, pereţii sunt plini de trofee de vânătoare, podelele sunt acoperite 

cu blănuri şi după câteva zile descoperiţi că pădurarul ştie tehnici avansate de 

  supraviețuire pe care vi le împărtăşeşte cu pricepere. La rândul vostru, 

voi veniţi cu iniţiativa unor activităţi de patrulă care să completeze serile 

frumoase, iar în timpul șederii la cabană fiecare din voi s-a descoperit pe sine. 

Tot aici deprindeţi şi unele aptitudini care vă vor folosi mai departe: tehnici 

de căţărare, de  astronomie şi de  prim ajutor. De multe ori 

observaţi pădurarul privindu-şi cronometrul în timpul unei provocări, iar acest 
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lucru vă mobilizează atât de tare încât adeseori sunteţi capabili 

să îndepliniţi fără probleme provocările-fulger pe care el vi le 

dă! 

Odată cu îmbunătăţirea vremii, îi mulţumiţi pădurarului pentru tot ce v-a 

învăţat şi porniţi din nou la drum. Pădurea este transformată. E mult mai verde, 

înveşmântată cu frunze tinere şi ierburi proaspete, plină de tot felul de insecte 

care se scaldă în razele soarelui, de reptile care mişună grăbite printre 

vreascuri şi animale care stau la distanţă şi vă privesc curioase. Acum, aveţi 

repere din plin şi drumul spre marginea pădurii e uşor de găsit. 

Ieşind din pădure, zăriţi în depărtare un orășel a cărui forfotă se aude până 

la voi. Porniţi într-acolo şi nu după mult timp intraţi în el, înfruntând privirile 

nedumerite ale locuitorilor.  

-  Ce e cu orașul acesta? Nu înțeleg! Oamenii nu răspund la salut și ne 

tratează cu răceală!  

- Trebuie să găsim pe cineva care să comunice mai bine, avem o hartă de 

terminat, e aproape gata și putem duce misiunea la capăt dar ne mai trebuie 

îndrumări. 

- Bună ziua! Cine sunteți și cum pot să vă ajut? 

O poliţistă, văzând oameni noi în orăşel, vă întreabă ce vânt vă poartă prin 

aceste locuri, iar voi, bucuroşi că aţi întâlnit pe cineva cu autoritate, îi explicaţi 

poliţistei scopul pentru care aţi pornit în expediţie şi faptul că aveţi nevoie de 

ajutorul ei. 

Poliţista este cea cu sprijinul căreia reuşiţi să interacţionaţi cu oamenii 

din orăşel. Tot ea vă permite să rămâneţi o perioadă aici, unde localnicii vă 

acceptă acum mai uşor.  

Ca recunoştinţă pentru găzduire, cu susținerea polițistei vă mobilizați la 

refacerea unor parcuri, la organizarea unor festivaluri și  competiții 

sportive, ba chiar transmiteți dorința voastră de explorare și altora. Odată cu 

orașul, cunoașteți și  nevoile locuitorilor și cunoscând mai bine oamenii, 

realizaţi că în comunitate există conflicte care nu vă lasă indiferenți, dar simțiți 

că nu vă mai descurcați, sunt peste ceea ce știți să rezolvați. 
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Sub îndrumarea poliţistei reuşiţi să înţelegeţi mai bine 

noţiunile de   comunicare, dialog și integrare iar de 

câteva ori, chiar voi înşivă aveţi ocazia să participaţi la medierea unor 

conflicte.  

Sunteți apreciați în oraș și sunteţi unii dintre puţinii oameni care află 

despre hobby-ul polițistei de a face mici  invenţii tehnice care o ajută sau 

o încântă. Vă duce și la biroul ei şi faceţi cunoştinţă şi cu ceilalţi funcţionari. 

Fiecare dintre aceştia reprezintă o altă instituţie locală şi astfel aveţi şi voi 

posibilitatea de a le cunoaşte pe fiecare şi hățișul birocratic prin care ele 

interacționează. 

Fiind în oraș sunteți din nou aproape de tehnologie, aveți  internet, 

puteți să luați legătura cu oricine, însă nu mai este de ajuns. Reuşiți să 

definitivaţi şi această porţiune de hartă a ținutului şi începeţi să priviţi 

cutezători spre muntele care se ridică tot mai clar în zare. În semn de 

mulțumire, polițista v-a comandat de pe net un  cort de munte.  

Vă luați rămas bun de la polițistă și de la comunitate, vă pregătiţi să 

continuaţi drumul cu şi mai multă încredere, căci după tot ce aţi învăţat, va fi 

greu să mai intraţi în vreo situaţie fără ieşire. 

 

(povestea se continuă la Munte)  
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Pădurarul și polițista te ajută să îți perfecționezi toate 

meșteșugurile învățate la podiș.  

Pe acest nou teritoriu provocările sunt de mai multe feluri și se referă mai 

mult la ce poți deveni și ce poți face decât la ce poți învăța. 

Pentru a definitiva harta acestei părți de ținut trebuie să treci de provocările 

pădurarului și ale polițistei și să obţii minim patru însemne de merit, la 

alegere.  

Provocările pădurarului: 

Participă la o activitate cumulată pe câteva zile  - camp sau școală 

de iarnă. 

 

Îți asumi și te achiți de o responsabilitate în patrulă pe parcursul 

unei activități cumulate pe câteva zile – camp sau școală de 

iarnă(bucătar, constructor, sanitar, etc). 

 

Îndeplinește cu patrula o provocare-fulger (termen 

foarte scurt, de la câteva ore la două zile), dată de către liderul de 

unitate 

 

 

Provocările polițistei: 

Organizează împreună cu patrula sau unitatea minim un proiect 

social 

 

Participă activ la cel puțin un joc de soluţionare de conflicte 

(exemple: Mafia, mici dezbateri, etc.) 

 

Cu patrula, vă informați despre minim o instituţie locală şi faceți o 

prezentare despre modul lor de funcţionare 
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Însemne de merit facultative 

1. Hike 

Căţărător ☺ 

• Ştiu să fac minim trei noduri utile în alpinism 

• Ştiu utilitatea fiecărui element din echipamentul de 

căţărat şi cum se foloseşte 

• Particip la activităţi de căţărare, rapel, tiroliană sau 

Tehnici Speo-Alpine 

• Cunosc modalitatea corectă de întreţinere a echipamentului de căţărat 

Mountain Biking ☺ @  

• Cunosc elementele unei biciclete 

• Ştiu să fac mici reparaţii la bicicletă (ridicat şa, schimbat 

roată, pus lanţ, etc.) 

• Parcurg un traseu accidentat care conţine zone 

împădurite şi zone de urcare şi coborâre 

Astronom  ☺ @ 

• Ştiu fazele lunii 

• Organizez în cadrul patrulei sau a unităţii un joc prin 

care ceilalţi să înţeleagă poziţia planetelor în sistemul 

solar 

• Ştiu sa găsesc nordul cu ajutorul Stelei Polare 

• Pot să desenez şi să arăt pe cer temerarilor cel puţin cinci constelaţii 

• Ştiu particularităţi ale cerului de vară şi ale celui de iarnă 
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2. Camp 

Inventator ☺ @ 

• Inventez un dispozitiv și prezint documentația, 

cercetările făcute și manualul de utilizare a acestuia 

Supravieţuitor ☺ @  

• Pot să fac focul în condiţii de ploaie, folosind un amnar 

• Ştiu să fac un bivuac 

• Ştiu cel puţin trei moduri de a găsi apă potabilă şi un 

mod improvizat (cu minim de resurse) de purificare a 

apei 

• Ştiu plante din natură, care părţi din acestea sunt comestibile şi cum se 

recunosc plantele necomestibile 

Animator ☺ 

• Întrețin atmosfera într-un camp (cântece în hike, jocuri  

în afara programului de camp)   

• Țin o întâlnire săptămânală cu jocuri 

3. Prim ajutor 

Sanitar ☺ 

• Ştiu să improvizez o targă (din eşarfe/cârpe/tricouri) şi 

să car un rănit, cu ajutorul celorlaţi cercetaşi 

• Ştiu să imobilizez o mână sau un picior, să bandajez cu 

faşă elastică o gleznă/genunchi/încheietură de la mână 

• Ştiu să opresc sângerarea, să curăţ şi să bandajez o rană 

• Ştiu să verific starea de conştiență a unui bolnav, să verific pulsul, 

respiraţia, iar în cazul în care rănitul nu are nici puls, nici respiraţie, știu 

cum să execut manevra de resuscitare 

 • Ştiu să pun bolnavul în poziţia de siguranță (lateral stabilă) 
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4. Cultură 

Cultură generală ☺ @ 

• Cunosc principalele curente culturale, câteva trăsături și 

artiști reprezentativi ale acestora 

• Cunosc evenimente de importanță majoră din istoria ţării 

și din istoria universală 

• Cunosc monumente/clădiri din ţară care au o importanţă culturală şi 

istorică 

• Știu capitalele ţărilor din Europa 

• Știu patru fluvii din lume 

• Știu cei mai înalţi munţi din ţară şi din lume 

• Știu zone turistice din ţară care să aibă şi importanţă istorică și culturală 

• Știu cel puțin trei scriitori din literatura universală 

Cosmopolit ☺ @ 

• Cunosc elemente de tradiţie şi obiceiuri care aparţin 

altor culturi diferite de a mea (port, particularităţi culinare, 

obiceiuri de sărbătoare, etc.) 

• Cunosc mituri sau legende care aparţin altor culturi 

• Particip la un schimb de experienţe (sau doar comunic) cu persoane din alte 

ţări 

• Cunosc şi pot vorbi despre problemele actuale ale unei comunităţi/ ţări 

Actor ☺ @ 

• Țin un atelier cu jocuri de improvizație 

• Pregătesc o scenetă pentru programul de seară al unui 

camp 
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Istoric ☺ @  

• Realizez o documentare cât mai completă pentru un 

monument (statuie, sit arheologic, clădire monument istoric, 

etc.) sau zonă de importanţă istorică din apropiere, pe care o 

prezint apoi patrulei 

• Înaintea unui camp, mă documentez despre curiozităţile 

istorice din zona respectivă şi, dacă există, despre punctele de atracţie 

turistică şi îmi asum rolul de ghid 

• Realizez istoricul centrului local din care fac parte 

5. Sport 

Sportiv de performanță ☺ @ 

• Practic un sport de performanță 

• Organizez o activitate sportivă 

6. Tehnologie 

Blogger ☺ @  

• Realizez un blog și mă ocup minim două luni de acesta 

Designer ☺ @ 

• Îmi pun în valoare pasiunea pentru design (design 

vestimentar, interior etc.) printr-un proiect pe care îl prezint 

la o activitate 
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7. Comunicare 

Jurnalist ☺ @  

• Am minim 3 articole publicate (în orice fel de mediu: 

în ziar, revistă – revista şcolii, a patrulei/ unităţii/ 

centrului local/ Infoscout, mediu virtual - blog, site, 

etc.) 

• Țin jurnalul patrulei într-un camp 

• Vizitez un centru de mass-media (o redacţie de ziar, un post de radio, un 

studio de ştiri) sau/şi culeg informaţii despre ce anume fac cei care lucrează 

acolo 

 

Public Speaker (Orator) ☺  

• Realizez o prezentare în fața unui public de 10-15 

persoane pe o temă la alegere 

• Sunt prezentator la un eveniment 
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Însemnele obținute la traversarea teritoriului de 

deal 

 Însemn Cucerit Primit 

Hike 

Cățărător   

Mountain Biking   

Astronom   

Camp 

Inventator   

Supraviețuitor   

Animator   

Prim Ajutor Sanitar   

Cultură 

Cultură generală   

Cosmopolit   

Actor   

Istoric   

Sport Sportiv de performanță   

Tehnologie 
Blogger   

Designer   

Jurnalist   
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 Însemn Cucerit Primit 

Comunicare Public Speaker (Orator)   

 

La traversarea teritoriului de deal am fost în 

patrula: 

 

Strigăt: 

 

Membrii patrulei: 

 

 

Rolul meu în patrulă: 

Steag: 
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Alpiniștii îți urează  

„Bun venit!” la munte 
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Campați la baza muntelui, iar la foc în loc de povești de 

groază sau alte fabule, de data asta discuțiile sunt despre amintirile pe care le-

ați strâns în călătoria prin ținut.  Jurnalistul vă citește tuturor, cu mândrie, 

jurnalul călătoriei de până acum, în care sunt scrise toate aventurile prin care 

aţi trecut. Este momentul în care vă propuneți ca fiecare să îşi ia un angajament 

personal pe care să îl îndeplinească până la finalul călătoriei. 

În timp ce stați în jurul focului de tabără, vă evaluați resursele și vă 

gândiți planul de acţiune, atenţia vă este atrasă de nişte paşi care se apropie. 

Vă îndreptați privirile şi frontalele în direcţia sunetelor și vedeţi apropiindu-

se doi călători necunoscuţi, un bărbat şi o femeie. 

- Bună seara! Putem să punem și noi cortul lângă voi pentru noaptea 

care urmează? 

Par a fi oameni cumsecade şi bine echipaţi, aşa că din priviri vă decideţi să îi 

acceptaţi alături de voi la foc. 

- Bună seara! Luați un loc la foc alături de noi. Cine sunteți și de unde 

veniți? 

- Noi suntem doi alpiniști care am pornit în expediție inspirați de un 

cioban, cu scopul cuceririi celui mai înalt vârf montan din ținut și depășirea 

propriilor noastre limite. Vă anunţăm cu mare satisfacţie că ţintele expediţiei 

noastre au fost deja atinse în urmă cu câteva săptămâni. 

- Vă invităm să rămâneți cu noi și să ne împărtășiți reușita. 

- Noi am terminat cu succes expediția însă nu putem să vă dăm o rețetă 

care să vă facă să ajungeți în vârf, pentru că de aici încolo urmează mult 

neprevăzut, iar ceea ce ne-a dus pe noi până în vârf a fost credința în visul 

nostru personal. 

Ascultați până aproape de dimineață poveștile noilor prieteni și aflați cum 

să înfruntați multe din pericolele care vă așteaptă în drumul vostru către vârf. 

Acum vă simțiți mult mai pregătiți și încurajați pentru drumul ce vă așteaptă.  

Odată cu dimineața, ați început ascensiunea. Muntele este o provocare 

pentru fiecare din voi. Și chiar este. Urcați împreună și totuși fiecare pas îl 

decideți singuri. Unde să calci să te țină stânca? Alpiniștii aveau dreptate. Nu 

există o rețetă spre vârf. Tot ce ați învățat până ați ajuns pe munte vă ajută, 

astfel încât după multe peripeţii şi obstacole depăşite, ajungeți într-un final în 
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vârf. Acolo campați pentru o noapte într-un refugiu montan pe 

a cărui ușă sunt lipite embleme ale celor care au cucerit vârful. 

Vă lipiți și voi emblema  ascensiunii iar gustul victoriei este pe măsură. 

Finalizați harta ţinutului, pe care o dați localnicilor la ieşirea din ţinut. V-ați 

ținut promisiunea. 

 La poalele muntelui, pe cealaltă parte, vă aşteaptă o cetate, loc în care 

veți construi propria voastră comunitate, bazată pe principii şi valori puternice.  

Gata oricând pentru o nouă aventură? 
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Proiectul meu personal 
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Campurile la care am participat 
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(pagină lăsată albă în mod  inteționat)  



  

45 
 

 

Proiecte și festivaluri organizate cu centrul 

local sau patrula 

 

 


