Propunere privind dezvoltarea unei platforme suport pentru sectorul speologic
document întocmit de Viorel Lascu și Geza
Zakarias

Sectorul speologie este într-o dezvoltare permanentă pusă în evidență prin
diversitatea domeniilor pe care le înglobează (arheologie, biospeologie, carstologie,
climatologie, geologie, paleontologie, hidrologie, geografie), multitudinea activităților,
dinamica resurselor umane și logistice implicate.
Dezvoltarea echilibrată implică aducerea în discuție a unor elemente fundamentale
în construcția socială a sectorului speologic, care țin de facilitarea accesului cât mai
larg la informația din sector a factorilor de interes și facilitarea dialogului pentru
stabilirea celor mai bune principii de lucru.
Sectorul speologic din România este în căutarea unui cadru care să se încadreze în
aceste cerințe de echilibru. În acest sens propunem următoarea abordare:
1. Coagularea unui comitet sectorial speologic care să se contureze prin
dialog ca un for de dezbatere a problemelor din domeniu și la care poate să adere
asociații, instituții, institute, grupuri de interes, societăți comerciale, organizații
profesionale.
2. Constituirea unei platforme electronice de date cu acces dual (public și
parolat) pe care să fie postate elemente ce țin de nevoile de informare, educație,
formare, dezvoltare ale speologiei.
1. Comitet sectorial speologic
Acest comitet formal ar trebui să includă persoane juridice interesate de probleme cu
impact public urmând să fie parte a unui proces consultativ. Comitetul se poate
constitui ca un grup larg de discutii (speoforum , FRS consideră necesar ca
informația să circule între cei interesați, să existe reguli foarte clare și valabile
pentru toți ) pe care să fie trimise diverse propuneri de reglementări spre dezbatere.
Ar exista astfel o mai bună cunoaștere a aspectelor implicate de domeniul speologic
cu o cât mai mare diversitate de poziții, oferindu-se un cadru mai bun de armonizare
a reglementărilor.

2. Constituirea unei platforme electronice de date
Platforma electronică de date poate fi rezultatul alimentării cu informații a site-urilor
organizațiilor din sector. Strict la FRS implică dezvoltarea actualei baze de
reglementări, proceduri, recomandări care implică activitatea speologică proprie pe
două paliere de acces:
 Accesibilitatea publică (pentru informaţiile şi serviciile destinate publicului larg).
 Accesibilitatea
privată
(pentru
informaţii
şi
servicii
destinate
abonaţilor/membrilor/legitimaților = licențiati).
Această platformă poate fi dezvoltată dincolo de strictul FRS în cadrul unui Centru
de resurse sau strict pentru FRS și poate face obiectul unei comisii specializate a
FRS.
Construcția în cadrul strict al FRS implică definitivarea activităților reglementate
pentru publicul larg și membri, inventarierea bazei existente și aducerea acesteia în
planul nevoilor actuale ( Componenta SRS a platformei este prevăzută în acest
moment a fi strict a FRS care să susțină o politică de aducere de fonduri din
exteriorul sistemului speologic).
Inițierea platformei pornind de la dezvoltarea unui centru de resurse poate fi făcută
în cadrul proiectului CORSA unde sunt asigurate resurse financiare în acest sens și
o Metodologie realizată de experți independenți. Proiectului CORSA dezvolta deja o
baza pentru o platforma speologica care poate include și nevoile FRS (acest lucru
rămâne să fie stabilit de FRS prin strategia proprie) existând un site dedicat și
facebook: speleoschool.ro și Centrul de resurse în dezvoltare.

Tema conform înţelegerii bilaterale din cadrul întrunirii extraordinare comune a Consiliului Director
(CD) al Asociaţiei Corpul Român Salvaspeo - CORSA (Salvaspeo România), a Comitetului Director
(CD) al Federaţiei Române de Speologie şi a preşedinţilor de filiale FRS: ARES şi ARC, Cloşani, 2425.05.2014:
1.2 Școala Română de Speologie (SRS) este o marcă a FRS. Sub umbrela FRS, SRS va fi ca o
platformă pe care vor sta evenimente, stagii, școli, întruniri, activități, certificări, brevetări, licențieri
destinate formării, educării și instruirii în domeniul speologic.
Accesul pe platforma SRS se va face prin Comisia Educație a FRS. Această comisie va avea rolul să
reglementeze, să identifice nevoile membrilor și licențiaților/legitimaților FRS, dar și ale publicului larg
în domeniul instruirii, educației, formării pentru a putea răspunde acestora direct sau cu sprijin
partenerial. CORSA are disponibilitatea de a plasa activitățile proprii pe această platformă. Până la
data de 25.07.2014 Geza Zakarias și Viorel Lascu vor face o propunere de cadru pentru platforma
SRS.

