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Membrilor FRS
Raportul sedinței CD al FRS si reprezentați ai asociațiilor membre FRS

Participanti:
Presedinte FRS
Secretar FRS
Reprezentant SRSC
Reprezentant ARES
Reprezentant Clubul Sporturilor Montane Hunedoara
Reprezentant Focul Viu Bucuresti
Reprezentant C.S. Prusik Timișoara
Reprezentant C.S. Vulcan Craiova
Reprezentant A.S. Exploratorii

Temele principale de discutii :
1. Sistemul de educație speologica al FRS –propunere, supus dezbaterii
Președintele FRS a descris motivația întâlnirii și a prezentat documentele privind propunerea
sistemului de educație și strategia FRS și de asemenea, care este rolul afilierii asociațiilor
speologice la FRS.
̵ FRS nu dorește desființarea ARES, ci stabilirea unei direcți comune și organizarea
sistemului de învățământ în cadrul FRS sub forma Scolii Române de Speologie;

̵

̵

A fost pus în discuție faptul că ARES a fost fondată de FRS pentru atingerea scopurilor
acesteia, de aceea federatia trebuie sa aiba un cuvant de spus asupra activităților
intreprinse de ARES;
există o temere între membrii ARES de a nu fi inlocuiți sub o altă formulă în cadrul SRS.
Conducerea FRS a detaliat că aceste temeri sunt nefondate și că se doreste construirea
unei structuri a Scoli Române de Speologie unitară aflată sub FRS, împreună cu actualele
cadre, așa cum a fost din totdeauna în FRS;
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reprezentanții asociațiilor și‐au exprimat nemulțumirea privind comunicarea deficitară a
ARES;
̵
̵

̵

a fost pus în discuție aprobarea bugetelor SRS de către FRS;
FRS dorește ca ARES să întocmească rapoartelor anuale de activitate către FRS, pentru ca
ulterior sa fie facute cunoscute membrilor FRS; în acest moment nu există rapoarte
financiare și de activiate ale filialelor FRS;

̵

se propune schimbarea titulaturii din “monitori” în “instructorii “ cu diferite grade (1, 2, 3),
subiect care a ramas în discuție pentru viitor;

̵

calitatea stagiilor desfășurate sub ARES‐SRS sunt recunoscute ca fiind cele mai sigure, fapt
necontestat de nimeni;
s‐a discutat despre responsabilitățile cursanților: există un document prin care cursantul
își asumă anumite responsabilități legate de siguranța sa; instructorii nu pot să‐și asume
responsabilitatea pentru neglijenta sau superficialitatea cursanților.

Propuneri:
̵ FRS dorește transparența ARES asupra cheltulelilor cu costul stagiilor: cazare, echipament,
monitori, cursuri etc (publicate pe site SRS sau FRS); flexibilitatea organizării stagiilor și de
către asociațiile membre FRS care pot avea costuri mai mici sau sponsorizări;
̵

se dorește posibilitatea de a fi organizate și stagii TSA intermediare de‐a lungul anului, cu
condiția să respectate normele de siguranță și programele de scolarizare acceptate de SRS.
Totodată, se dorește refacerea stagiilor științifice: carstologie, biospeologie etc pentru a
promova educația speologică;
̵

̵

membrii FRS doresc comisii în cadrul FRS‐ului pe domenii de activitate: explorare, educație,
expediție, comisii care să funcționeze pe baza unor documente publice ce vor sta la baza
organizarii oricarui eveniment: stagii, tabere, congrese etc;

̵

este propusă reînființarea Comisiei Competiții și existenta unor cursuri pentru: scrierea de
proiecte, colectarea a 2% etc.
SRS trebui sa elaboreze un cadrul tehnic de aplicare a regulilor TSA și să‐l facă public pe site‐ul
acesteia și care sa fie actualizat și modificat ori de câte ori este necesar;
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la punctul 3 al documentului legat de educația speologică este propusă o reformulare a frazei;

̵

rapoartele filialelor și acordarea diplomelor ar trebui condiționată de o perioada de timp (ex.:
30 zile);

̵

rapoartele sintetice ale stagiilor sa fie publice pe site (fară informațiile cu caracter personal);
̵

trebuie să existe proceduri clare și publice de acreditare a instructorilor SRS, de asemenea
trebuie elaborate proceduri de acreditare a echipamentului comun (de ex.: a corzilor și
standardizarea acestor proceduri), iar dacă ele există deja, acestea trebuiesc facute publice;

̵

FRS doreste recunoasterea cursurilor și a diplomelor de către federațiile eruropene; este
propus ca obiectiv pentru FRS, discutarea în cadrul FSE a recunoașterii diplomelor emise de
SRS de către toate federațiile europene afiliate la FSE.

2. Strategia Federației Române de Speologie
̵

A fost pusă în discuție posibilitatea unui cadastru digital speologic complet al Romaniei;
̵

au fost discutate posibilitățile consultării hărților aparținătoare diverselor asociații desființate
pentru compararea cu cele noi decoperite;
̵

au existat discuții privitoare la eventuale proiecte în colaborare cu alte instituții pentru
inventarierea peșterilor;

̵

nu se dorește existența unor initiative legislative ale membrilor FRS fără acordul/colaboarera
FRS;

̵

se dorește reacții la legile noi promovate legate de speologie, ariile protejate. În acest
moment sunt monitorizate schimbarile legislative în domeniu speologiei de pe site‐ul MMSC.

3. DIVERSE
a. Conflict Radu Dumitru – Oana Chachula
‐

Conflictele personale ale membriilor asociațiilor FRS nu trebuie să fie disputate în cadrul
federației sau să implice în vreun fel federația;

̵

la manifestarile internationale toți membrii federației trebuie să aibă un comportament
decent și să reprezinte onorabil federația;

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE
S P E O L O G I E

Sediul social: Calea 13
septembrie nr. 13, sect. 5,
050711, Bucureşti, România
CIF: 7345236
TEL: 0721147774
E-mail: secretariat@frspeo.ro
Web-site: www.frspeo.ro

b. Comisia Patrimoniului Speologic.
̵

A fost prezentatată situația reală și detaliați toți pașii oficiali facuți de reprezentanții FRS
(președinte, membri CD) pentru completarea listei membrilor FRS în CPS. A fost explicat
motivul pentru care aceasta situație nu poate fi controlată de FRS. Decizia în acest moment
aparține doar Ministerului Mediului și Schimbarilor Climatice.

c. Discutii asupra legii nr 402/2006 – Salvaspeo
‐

Au existat discuții asupra art. 30 și a ord 1470/12 iunie 2013 privind activitatea speologică pe
teritoriul României.

Intocmit : secretar FRS - Emil Moga

Cu deosebită considerație,

Bogdan Bădescu
Președinte

