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CDFRS 22.01.2014
Sedinta Comitetutlui Director al Federatiei Romane de Speologie

Membri prezenti: Bogdan Badescu, Marius Vlaicu, Geza Zakarias, Radu Dumitru, Vari Laszlo
Bogdan Bădescu – prezintă activitatea realizată în 2013 cu privire la corespondența cu alte organizații la care
FRS este membră.
Marius Vlaicu – prezintă corecturile la propunerea de Statut FRS dar că este necesar să o mai lecturăm cu toții
încă o dată.
Am stabilit responsabilități pentru finalizarea unor documente elaborate în 2013.
Geza Zakarias – se va ocupa de verificarea unor formulări ale Codului Etic UIS, recent tradus de Ana
Stamatescu, în vederea distribuirii documentului la membri FRS, pe websiteul FRS și pe websiteul UIS.
Marius Vlaicu – se va ocupa de ultimele corecturi ale strategie FRS 2014-2020 după care va fi transmisă
președinților de asociații.
Vari Laci – pune în dezbatere evenimentul SpeoArta 2014. În urma discuțiilor, toți suntem de acord că trebuie
să fie un singur eveniment SpeoArta 2014 în cadrul EurospeleoForum Băile Herculane, pentru a fi cât mai
reușit.
Bogdan Bădescu – va vorbi cu coordonatorul EurospeleoForum și SpeoArta pentru integrarea evenimentelor.
Marius Vlaicu – propune să transmitem mai multe informații membrilor cu privire la activitatea CD.
Vari Laci – se va ocupa de relația cu BSU în vederea pregătirii documentelor ce vor sta la baza înființării oficiale
a BSU.
Marius Vlaicu – anunță că a venit o adresă la FRS de la ANAF prin care s-a pus poprire pe o sumă restantă din
2012 (1.560 lei) referitoare la plata unor impozite de salarii.
Bogdan Bădescu – va face demersurile pentru specimenele de semnătură la conturile FRS.
Radu Dumitru – solicită urgentarea demersurilor pentru înregistrarea la Tribunal a noilor organe FRS.
Bogdan Bădescu – recomandă realizarea unui contract pentru un audit contabil în lipsa unui cenzor al FRS,
pentru a se continua și demersurile de înregistrare a organelor FRS.
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Radu Dumitru – va centraliza toate Procesele Verbale CD și le va posta pe website FRS / transmite prin
secretariat la membri.
Bogdan Bădescu – activitatea de secretariat trebuie intensificată prin transmiterea a cât mai multor informații
utile membrilor FRS.
Marius Vlaicu – prezintă faptul că a făcut câteva corecturi pe documentul realizat de Bogdan Bădescu și Radu
Dumitru cu privire la Recensământul speologilor din România. Documentul poate fi transmis de secretariat iar
centralizările vor fi realizate de Ani Hulban.

În 27.01.2014 ora 19.00 va fi următoarea ședință CD.

Proces Verbal intocmit de
Radu Dumitru

presedinte FRS ‐ Bogdan Badescu

