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Membri prezenti: Bogdan Badescu, Marius Vlaicu, Geza Zakarias, Radu Dumitru 

Discutam despre prima pagina a frspeo.ro: 

informatiile (noutatile) le avem in principal de pe facebook si lista de discutii frspeo. Trebuie incurajati speologii 
sa ne trimita informatii si direct pe adresa secretariatului. 

Link nou: membri: pagina va fi gata in doua zile in forma draft (cu denumirea organizatiilor afiliate) urmand ca 
ulterior asociatiile sa completeze formularul de recensamant. 

Operativitatea secretariatului: toate actele trebuie sa aiba numar de inregistrare. Trebuie sa fim mai operativi 
prin secretariat. 

Discutam despre intalnirea vizavi de EuroSpeleoForum de la Herculane din we-ndul ce vine. Trebuie stabilit si 
finalizat programul si vazut daca exista disponibilitate unei intalniri  cu primaria din Herculane. 

Geza finalizeaza documentul de la UIS: Codul deotologic. 

Marius lucreaza la corectarea strategiei. 

Vari Laci nu poate participa din motive medicale, Geza preluand problema obtinerii datelor de la BSU referitoare 
la legalizarea acesteia. 

Contabilitate: in Resita nu exista filiala OTP, in consecinta trebuie mutat contul FRS la alta banca ce are filiala si 
in Resita pentru ca presedintele sa poata administra contul. 

Formularul de recensamant este gata si poate fi trimis membrilor. Radu il va trimite si il va posta pe pagina FRS. 

Discutam un e-mail trimis de Costache Roman la Federatia Europeana de Speologie in care spune ca este inca 
responsabilul Departamentului de Relatii Internationale si doreste sa primeasca informarile direct de la Olivier 
Vidal.  

Departamentul nu mai exista iar la FSUE delegatii sunt Bogdan Badescu si Marius Vlaicu. Vor redacta un e-mail 
catre Olivier Vidal si Costache Roman sa clarifice situatia. 

A fost finalizat manualul de identitate vizuala a FRS de catre Marius si Bogdan. 

Radu propune ca sigla FRS standardizata sa fie disponibila la rezolutii mari spre descarcare pe pagina FRS 
pentru a nu mai exista problemele din trecut. 

PV009 CDFRS 27.01.2014 
  

  Sedinta Comitetutlui Director al Federatiei Romane de Speologie 
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Discutam organigrama FRS ce va fi trimisa urgent la toti membrii FRS. 

Revizuirea Statutului si Rif-ului ramane activa. 

Vizavi de acest punct, Bogdan a redactat doua documente referitore la SRS pe care le vom analiza pana la 
sedinta din 28.01.2014 

Marius ne va prezenta modelul de diploma. 

Codul deontologic UIS e finalizat, Bogdan ii pune in forma oficiala si il trimitem lui Ani pentru a fi distribuit 
membrilor. 

 

Stabilim sa ne revedem maine la ora 19:00 (28.01.2014) 

 

 

 

 

 

Proces Verbal intocmit de  

Radu Dumitru 

presedinte FRS ‐ Bogdan Badescu 
 
 
 
 
 
 
 
 


