
 

 

 

Asociația Cercetaşii Munților 
 

 

 

 

 
 

Grup țintă:  

 

Cercetășia se adresează copiilor și tinerilor între 7 și 24 ani, oricui care dorește să trăiască 

viața cercetășească. Activitățile se desfășoară conform grupelor de vârstă: lupişori/pui de lup (7 

– 11 ani), cercetaşi/cercetaşe (12 – 17 ani), drumeţi/călăuze (de la 17 ani) și tinerilor adulți care 

devin lideri naționali. 

 

Cine suntem? 

 

Scopul Asociaţiei este formarea şi dezvoltarea personală a copiilor şi tinerilor în spiritul 

demnităţii umane şi a trăirii creştine a vieţii pentru a deveni cetăţeni responsabili, participanţi 

activi la viaţa publică cu asumarea responsabilităţilor ce le revin, având ca suport pedagogic 

metoda cercetăşească, inițiată de către Sir Robert Baden-Powell. 

 

 

 

 

 

Director executiv (funcția interna: Comisar General): Lar Mihai 

Alexandru 

Sediu: str. Băii nr. 1/2, Baia Mare, jud. Maramureș 

e-mail: info@cercetasii-muntilor.ro 

             cg@cercetasii-muntilor.ro  

Site web: www.cercetasii-muntilor.ro 

Facebook: https://www.facebook.com/cercetasiimuntilor  

 

Ne puteți contacta pe e-mail sau pe pagina de Facebook. 
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În activitățile cercetășești copiii și tinerii dobândesc abilităţi practice, care  îi conduc către 

competenţe şi calităţi. Enumerăm câteva tehnici care compun ieşirile şi taberele: 

 Construcții în natură (îmbinări și noduri din sfoară); 

 Elemente de campare; 

 Elemente de topografie şi geologie; 

 Transmisiuni; 

 Elemente de teatru, expresie artistică, foto şi cinematografie; 

 Gătirea pe foc de lemne; 

 Comunicare prin expresie artistică; 

 Tehnici de prim ajutor; 

 Naturalistică; 

 Astronomie; 

 Alpinism; 

 Elemente de meteorologie; 

 Ecologie; 

 Sport şi mişcare; 

 Tehnici de lucru în echipă. 

 

Activități realizate în anul 2022: 

 

Activitățile realizate de către Asociația Cercetașii Munților sunt ieșiri în natură în 

weekenduri (de o zi sau două) cu o frecvență de aproximativ două sau trei săptămâni, tabere (de 

iarnă 2-3 zile, de primăvară 3-5 zile, vară 7-12 zile), activități de formare cercetășească (pentru 

coordonatorii sau responsabilii de activități-formare lideri). 

 

Asociația Cercetașii Munților are grupuri cercetășești în următoarele orașe, iar frecvența 

activităților poate varia în funcție de programul anual al fiecărui grup: Baia Mare, Cluj-Napoca, 

Timișoara, Beclean, Câmpulung Muscel, București. 

 

Ce ne propunem pentru viitor? 

 

Asociația funcționează conform scopului și obiectivelor aflate în Statutul Asociației (art. 

5, alin.1 si 2), pe termen nelimitat și detaliate in art. 6-13 din Statut. 

Pe termen limitat, strategia noastră se ghidează după 2 modele:  

1) Pe perioada scurtă (timp de un an de zile, pornind de la Adunarea Generală ordinară din 

luna februarie, încheindu-se la următoarea Adunare Generală), conform documentului 

„Proiect de activitate ACM”. Exemplificăm din Proiectul de Activitate ACM 2022:  

Asigurarea desfăşurării în bune condiţii a taberelor de primăvară/vară şi a 

ieşirilor/taberelor de iarnă ale unităţilor pedagogice din fiecare centru ACM, elaborarea 

de carnete pedagogice, organizarea taberelor de formare șefi, încurajarea si susținerea 

grupurilor asociației în: promovarea imaginii ACM, participarea în activități cu alte ONG-

uri și prin activități sociale, culturale, educative și ecologice (implicând celelalte programe 

prezente în Statutul Asociatiei), reparare site web, etc. 

2) Pe perioada lungă (pentru perioada de minim 10 ani, conform documentului intern 

„Viziune și priorități ale ACM in perioada 2018 – 2030”). Exemplificăm: Completarea 

echipelor de șefi/responsabili la nivel local și național, formarea continuă a 

șefilor/responsabililor actuali sau viitori, organizarea de week-end-uri și tabere de formare 



șefi, realizarea activităților cercetășești în ritm propriu, adaptatea fiecărui grup și fiecărei 

unități pedagogice, relația cu Biserica (se dorește o colaborare cât mai bună cu ierarhia 

Bisericii, inclusiv prin preoți care să se implice activ în unitățile pedagogice ale 

asociației), relația cu Statul Român (acreditarea și recunoașterea formărilor organizate de 

asociație de către Ministerul Muncii, al Sănătății, al Tineretului și Sportului, recunoașterea 

asociației ca fiind de „utilitate publică”, dezvoltarea rolului Consiliilor de Părinți de la 

nivelul grupurilor, constituirea unei echipe de strângere de fonduri și scriere de proiecte, 

etc.  

 


