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CDFRS 23.04.2014
Sedinta Comitetului Director al Federatiei Romane de Speologie

Membri prezenti: Bogdan Badescu, Marius Vlaicu, Geza Zakarias, Radu Dumitru
Secretar FRS: Emil Moga
1) Primim de la CORSA o cerere de organizare a unei sedinte extraordinare referitor la formarea in speologie.
Trimitem convocatorul comun al CD CORSA - FRS -ARES – ARC pentru data de 24.05.2014 in localitatea
Closani.
2) Trebuie refacute cazierele fiscale pentru inscrierea conducerii la Tribunal. Radu se ocupa de legalizare dupa
ce primeste toate cazierele.
3) Contabilitatea FRS - bilantul va fi intocmit pe anul 2013 si depus.
4) Raspuns catre Administratia Parcului Natural Gradistea Muncelului Cioclovina:
"Administratia Parcului Natural Gradistea Muncelului Cioclovina doreste sa incheie acorduri de parteneriat cu toti factorii interesati implicati
in desfasurarea unor activitati pe teritoriul ariei protejate. Avand in vedere numarul mare de forme de relief carstice de adancime si
suprafata din parc (peste 400 de pesteri si avene, doline, ponoare, etc) cat si implicarea unor grupuri de speologi afiliati FRS in activitati
speologice in zona PNGMC, va rugam sa va exprimati acordul in vederea incheierii unui parteneriat intre cele doua institutii, care sa aduca
un maxim de beneficii ambelor parti (clauzele parteneriatului vor fi stabilite in consecinta). In acest sens, va rugam sa ne comunicati daca
institutia dvs urmeaza un anumit tipar pentru acordurile de colaborare/parteneriat. In speranta unui raspuns pozitv din partea dvs, va
multumim pentru colaborare.”

Bogdan Badescu va discuta la telefon detalii inainte de a trimite o adresa oficiala.
FRS isi doreste pentru asociatiilor afiliate:
- reducerea numarului de zile pentru eliberarea unui aviz;
- eliminarea obligativitatii competentelor TSA pentru obtinerea avizului;
- neconditionarea avizului Parcului de catre alte avize ce nu au legatura cu protectia mediului.
Proces Verbal intocmit de
Radu C Dumitru

presedinte FRS ‐ Bogdan Badescu

