
 
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  
             office@frspeo.ro  
Web-site: www.frspeo.ro

Pa
g 

1 

Linii directoare pentru organizarea Congresului Național de Speologie 

Congresul Naţional de Speologie (CNS) este reuniunea anuală a tuturor speologilor din România cu 
rol de dezbatere a subiectelor majore de ordin explorativ, ştiinţific, cultural, instructiv şi conservativ. 

În cadrul CNS pot participa toți membri organizaţiilor membre FRS. În calitate de invitaţi sau la 
evenimentele fără restricţii explicite, pot participa şi alte persoane fizice sau juridice. 

Rolul CNS este: 
- să asigure un forum public de dezbatere cu privire la cercetarea, protecţia şi administrarea 

mediului carstic; 
- să asigure desfăşurarea AG ordinare a membrilor asociaţi ai FRS; 
- să asigure desfăşurarea în bune condiții a sesiunilor de comunicări, prezentări, expoziţii, 

concursuri, demonstraţii, vizite, premieri, conferinţe şi alte evenimente; 
- să celebreze activitatea FRS la fiecare cinci ani calculaţi începând din 1972, anul înfiinţării 

primei structuri naţionale de speologie în România; 
Locul de desfăşurare a CNS se stabileşte în următoarele condiţii: 

- să fie accesibil membrilor FRS; 
- să fie cât mai aproape de o zonă carstică; 
- să ofere facilităţi suficiente pentru nevoile tuturor membrilor asociaţi şi invitaţi. 

CD supune la vot AG a FRS ofertele membrilor asociaţi de organizare a Congresului National de 
Speologie apoi stabileşte data, locul şi programul provizoriu al CNS. Decizia va fi comunicată 
membrilor şi invitaţilor cu 6 luni în prealabil. 

Preşedintele FRS şi membrii CD vor prezida sesiunea de deschidere şi încheiere a CNS. Celelalte 
evenimente vor fi moderate sau coordonate de persoane desemnate de organizatori. 

Administrarea CNS este realizată de CD  şi membrul / membrii asociaţi ai FRS care au fost 
desemnaţi în urma ofertării să fie coorganizatori. 

Publicitatea desfășurarii CNS se va realiza prin intermediul site-ului web al FRS și prin pagina proprie 
a CNS. 
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Pentru: Membrii asociaţi FRS 
  

În atenția: Organizatorilor de acţiuni speologice. 
  

Referitor la: Organizarea Congresului National de Speologie 


