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CONVENŢIE privind stabilirea raporturilor ARES - FRS şi dezvoltarea colaborării 
bilaterale 

 

 

Se încheie între Federaţia Română de Speologie denumită în continuare FRS şi Asociaţia 
Română de Educaţie Speologică denumită în continuare ARES. 

Considerând că: 
Dialogul este un element esenţial al modelului de social şi al administrării sistemelor ce ţin 
de  activităţile speologice. 
Având în  vedere: 
- nevoia dinamizării activităţilor de educaţie, instruire şi formare în sectorul speologic, 
- constituirea unei asociaţii profesionale în domeniul formării pe sectorul speologic; 
În baza: 
- proiectului Strategiei FRS 2014-2020  aprobate de Comitetului Director al FRS, Capitolul 
16, punctul (1) „Cedarea independenţei totale a filialelor FRS prin retragerea FRS şi 
continuarea colaborării cu fostele filiale”,  
- înţelegerile 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: 24-25.05.2014, 
Federaţia Română de Speologie - FRS, reprezentată prin Bogdan Bădescu, având funcţia 
de preşedinte 
şi 
Asociaţia Română pentru Educaţie Speologică - ARES, reprezentată prin Tudor Marin, 
având funcţia de preşedinte, 
convin următoarele: 
 
1. Principii comune:  
 
- Facilitarea şi dezvoltarea unui climat favorabil dialogului de pe poziţia de parteneri cu 
respectarea autonomiei fiecăruia. 
- Recunoaşterea şi promovarea rolului fiecăruia la nivelul sectoarelor speologic, de mediu, 
şi educaţie.  



- Consultarea reciprocă înainte de a face propuneri de reglementare în domeniul politicilor 
speologice şi de mediu. Consultarea poate duce la relaţii contractuale, inclusiv la acorduri, 
în conformitate cu statutele, regulamentele şi deciziile structurilor de conducere a FRS şi 
ARES. 
- Dialogul bilateral este condus de către reprezentanţii FRS şi ARES. Acesta constituie un 
nivel de discuţie şi de negociere care permite o mai bună înţelegere a problemelor 
specifice fiecăruia. 
 
2.  Acţiuni de punere în aplicare a acordului 
2.1 ARES işi va modifica statutul eliminând denumirea de filială a FRS. 
2.2 Adunările generale ale ARES şi FRS vor aproba prezenta Convenţie. 
2.3 ARES şi FRS prin delegaţi vor dezvolta un plan de acţiuni privind modalităţile de lucru 
şi reglementarea organizării stagiilor speologice, armonizarea tehnicilor şi dezvoltarea unei 
platforme comune de educaţie şi formare în domeniul speologiei. 
2.4 ARES rămâne membru cu drepturi depline al FRS cu refacerea documentelor de 
afiliere conform noului statut, dar păstrându-şi istoricul. 
2.5 FRS şi ARES vor conveni asupra acordării mărcii de calitate „Şcoala Română de 
Speologie”, marcă aparţinând FRS, pentru stagii, şcoli, seminarii şi alte forme de educaţie 
şi formare de interes comun. 
3. Prezenta Convenţie intră în vigoare la data ratificării ei de către adunările generale FRS 
şi ARES. 
 
 
 
Preşedinte FRS  
 
Bogdan Bădescu 
 

Preşedinte ARES 
  
Tudor Marin  
 

 
 


