
 

 
 
 
 
Comunicat 
 
AsociaŃia Cercetaşilor TradiŃionali din România (ACT-RO) şi AsociaŃia “FraŃii Dimăncescu” vă 
invită să participaŃi la sărbătorirea a 100 de ani de la înfiinŃarea primei structuri naŃionale a 
cercetăşiei, “AsociaŃia Cercetaşii României” (activă între anii 1914-1936), cu ocazia “Zilelor 
Muzeului Militar NaŃional”, editia 2014 (10-11 mai, între orele 10:00-14:00). 
 
Pe 10 mai, orele 10:30, cercetaşii traditionali sărbătoresc evenimentul  în prezenŃa a doi invitaŃi 
speciali, descendenŃi ai celor mai importante personalităŃi ale cercetăşiei noastre, reuniŃi într-un 
simbolic arc peste timp: 
-acad. Dan Berindei, doctor în ştiinŃe istorice, preşedinte de onoare al SecŃiei de ŞtiinŃe Istorice şi 
Arheologie a Academiei Române, preşedinte de onoare al AsociaŃiei Cercetaşilor TradiŃionali 
din România (ACT-RO), nepotul generalului adjutant regal Grigore Berindei, primul preşedinte 
al vechii asociaŃii 
-dl. Dan Dimăncescu, consul onorific al României în Statele Unite (Boston), fiul lui Dimitrie 
Dimăncescu, cel care în toamna anului 1913 a înfiinŃat prima formaŃiune de cercetaşi din 
România la Liceul “Gheorghe Lazăr” din Bucureşti, unde era elev în ultimul an. 
Momentul va fi marcat de difuzarea în premieră a unor documentare cercetăşeşti din fondul 
Arhivei NaŃionale de Filme (ANF) şi de o prezentare de fotografie document, având ca tematică 
înfiinŃarea primei asociaŃii (1914) şi participarea cercetaşilor la primul război mondial (1916-
1918). 
 
Pe parcursul celor doua zile ale manifestărilor, cercetaşii tradiŃionali vor desfăşura activităŃi în 
aer liber, constând în ateliere (noduri şi construcŃii de camp, orientare, montarea unui cort, 
adăposturi improvizate etc.) şi jocuri cercetăşeşti. 
 
Cercetăşia este cea mai puternică formă de educaŃie  nonformală, funcŃionând pe principiile 
descrise de fondatorul său - generalul Robert Baden-Powell - în anul 1908. DesfiinŃată în anul 
1937, cercetăşia românească a renăscut începând cu anul 1990, prin înfiinŃarea mai multor 
asociaŃii de profil. 
 
Nou-înfiinŃata AsociaŃie a Cercetaşilor TradiŃionali din România (ACT-RO) îşi propune să redea 
copiilor şi tinerilor emoŃia experienŃelor trăite în activităŃi desfăşurate cu precădere în aer liber şi 
natură, într-o formulă  de educaŃie modernă, desfăşurată la standardele cele mai înalte. 
Cercetaşii tradiŃionali pregătesc liderii de mâine, într-un sistem bazat pe o metodă tradiŃională şi 
orientat pe progres personal şi de echipă. 
 
informaŃii  
www.cercetasii-traditionali.ro 
www.fratii-dimancescu.ro 
 
contact 
Alin Dimăncescu (responsabil comunicare ACT-RO) 
contact@cercetasii-traditionali.ro 
+ 40722396561 
 
locaŃie eveniment 
Muzeul Militar NaŃional “Regele Ferdinand I” 
Strada Mircea Vulcănescu nr. 125-127, sector 1, Bucureşti 


