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1) Raportul reprezentantului FRS in AG a Corpului Roman Salvaspeo, dl. Radu Dumitru, din data de
13.10.2013:
Ordinea de zi a Adunarii Generale CORSA a fost:
1. Raportul presedintelui si al Serviciilor Salvaspeo active
2. Raport financiar, Bugetul 2014, Cotizatia pe 2014
3. Calendarul pe 2014
4. Aprobarea realizarii Centrului de Resurse al SALVASPEO si a Centrului de formare. Stabilirea Listei de cadre
pentru formarea Salvaspeo.
5. Analiza activitatii CTistilor pe baza grilei de evaluare pe 2013.
6. Stabilirea echipei de organizare a conferintei europene de salvaspeo din cadrul EuroSpeleoForum 2014 din
Romania.
7. Diverse
- Stabilire modalitate de mediatizare a actiunilor salvaspeo
- Discutie legata de modul in care Serviciile Judetene Salvaspeo vor aplica prevederile ordinului de ministru
1470 / 2013 privind avizarea diferitelor activitati desfasurate in mediul subteran speologic
Punctul sensibil vizavi de relatia FRS-CORSA era reprezentat de aliniatul doi al pct.7:
(iii) pentru situatiile în care planurile/ programele/proiectele/activitatile care tin de: amenajarea unei cavitati
pentru acces turistic de masa sau amenajarea unei cavitati pentru turism speologic specializat, solicitantul va
prezenta si avizul de siguranta speologica, denumit generic aviz Salvaspeo, aviz eliberat de catre serviciul
judetean Salvaspeo din judetul pe a carui raza administrativa este situata aria protejata respectiva. În situatia în
care în judetul respectiv nu exista serviciu judetean Salvaspeo, acest aviz va fi eliberat de catre serviciul
Salvaspeo judetean cel mai apropiat de aria protejata respectiva; orice alt document considerat relevant de
catre titularul/beneficiarul care solicita eliberarea avizului;
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In acceptiunea unor colegi din CORSA in categoria de turism speologic specializat intra si speologii care
desfasoara ture de vizita.
Insa, turismul speologic specializat se refera la turismul de aventura practicat de firme sau ong-uri calate pe
aceasta activitate si nu la turele efectuate de speologi.
Citam din "PROCEDURA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI PENTRU ACTIVITĂŢI ÎN PEŞTERI" a Comisiei
Patrimoiului Speologic:
activitate de turism speologic specializat (speoturism) – activitate de vizitare a unui sector de peşteră, în
prezenţa unui administrator/custode/ghid, pe un traseu stabilit prin Regulamentul de funcţionare a peşterii;
mărimea grupului de vizitatori, frecvenţa vizitelor regulile şi restricţiile la vizitare sunt, de asemenea, stabilite prin
regulamentul peşterii;
Viorel Lascu prezinta un proiect de finantare a Centrului de Formare Salvaspeo depus deja catre oficialitati:
“Proiectul a fost respins in forma initiala datorita faptului ca existau actiuni ne eligibile la partea de testari ale
curiculei.”
“Proiectul a fost scris de Viorel Lascu impreuna cu o asociatie care se ocupa de formare si scrieri de proiecte,
proprietarul proiectului fiind Salvaspeo Romania. Au participat la constructia acestui proiect Mihai Besesek,
Tudor Marin, Robert Kovacs si Mihai Baciu.” Viorel Lascu a specificat ca in afara activitatilor de formare
salvaspeologica ce devin meserii, celelalte calificari speologice trecute in proiect sunt competente ce vor fi
recunoscute de Ministerul Invatamantului. De asemenea, dl. Lascu a specificat ca “calificarile speologice pot fi
facute de oricine din tara, in timp ce meseriile doar de CORSA”.
Varianta prezentata in sala in care s-a desfasurat AG CORSA a fost diferita de varianta trimisa ulterior ca si
atasament la draftul PV electronic. Datorita acestui fapt, reprezentantul FRS nu a votat acest PV pe e-mail.
PV al AG CORSA se voteaza diferit fata de PV al AG a FRS: se intocmeste un PV draft pe calculator in sala
care este citit. Greselile de ortografie am convenit sa fie remediata ulterior AG. Dupa AG, prin e-mail, a sosit
propunerea draft a PV ce a fost supusa votului celor prezenti impreuna cu atasamentele aferente.

2) Procesul de instruire din cadrul FRS: viziune, puncte de vedere, promovarea si atragerea speologilor la
stagii.
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Avem discutii referitoare la Scoala Romana de Speologie (SRS) - Comisa Specializata in domeniul educatiei in
speologie a FRS si Asociatia Romana de Educatie Speologica ce este o filiala a FRS care in ultimii ani a
preluat practic SRS fara un acord in prealabil cu FRS. La ora actual nu exista nici un dialog intre ARES si FRS.
FRS nu doreste confundarea ARES-ului cu SRS si va reinfiinta aceasta comisie.
3) Pagina de internet frspeo.ro: se muta pe un nou server si va fi modificata total. De asemenea, am discutat
despre gestionarea viitoare a casutelor de e-mail personalizate @frspeo.ro. Acestea vor fi gestionate de toti
membri CD al FRS si sunt in numar de trei: office@frspeo.ro pentru relatia internationala si
secretariat@frspeo.ro pentru relationarea interna. O a treia casuta de e-mail va fi pastrata pentru centralizarea
voturilor electronice in FRS.
4) Rezultatul sesiunii de vot electornic inceput in data de 4.11.2013 si incheiat in data 11.10.2013 referitor la
reprezentantul FRS in CPS pentru postul vacant ramas, Mihaela Sopincean:
22 pentru, 2 abtineri, 4 impotriva
5) Contabilitatea FRS va fi gestionata la Bucuresti, unde este sediul FRS.

Proces Verbal intocmit de
Radu Dumitru

presedinte FRS ‐ Bogdan Badescu

