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Minuta 

 
întrunirii extraordinare comune a Consiliului Director (CD) al Asociaţiei Corpul Român 
Salvaspeo - CORSA (Salvaspeo România), a Comitetului Director (CD) al Federației 
Române de Speologie și a președinților de filiale FRS: ARES și ARC.  
 
 
La solicitarea Consiliulul Director al Asociaţiei Corpul Român Salvaspeo - CORSA 
(Salvaspeo România), în conformitate cu Art. 20 din Statutul Asociaţiei Corpul Român 
Salvaspeo şi Art. 21 din Regulamentul Intern de Funcţionare al  Asociaţiei Corpul Român 
Salvaspeo, în conformitate cu Art. 22 din Statutul Federației Române de Speologie în 
perioada 24-25.05.2014, a avut loc la Stațiunea de cercetări speologice a ISER de la Cloșani 
întrunirea  extraordinară comună a: CD CORSA, CD  FRS și reprezentanților ARES și ARC.  
Ordinea de zi a cuprins: 
1. Dezvoltarea sistemului de formare speologică în perspectiva proiectului: „Calitate în 
formarea profesională continuă în domeniul speologiei şi domenii conexe”, finanțat prin 
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 al cărui 
beneficiar  este CORSA. 
2. Eurospeleo Forumul din Băile Herculane din august  2014 (www.speleoevent.ro) 
3. Dezvoltarea sistemului de alertare prin înlocuirea Deciziei 5 cu un sistem de înregistrare 
voluntară pe o platformă națională în perspectiva integrării în dezvoltarea Departamentului 
pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Administrației  și Internelor. 
4. Diverse 
 
1. A fost prezentat proiectul și s-a discutat asupra impactului pe care acesta poate să-l aibă 
asupra domeniului speologic. Prezentarea proiectului poate fi descărcată de pe 
https://www.facebook.com/speleoschool.  Prin proiect este  preconizat  a fi realizate: 10 
Standarde Ocupaționale, un Centru de Resurse, sprijinirea autorizării a 10 Centre de formare 
pe domeniile speologice,... 
Centru de resurse va fi gestionat de CORSA și va include: 
- baza de date cu documentele de formare, proceduri, reglementări; 
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- lista formatorilor din domeniu și a 
centrelor de formare acreditate; 
- bibliotecă; 
- materiale tehnice suport pentru formare; 
Acest centru va fi dezvoltat prin proiect  la 
București în parteneriat cu Ministerul 
Afacerilor Interne - Departamentul de 
intervenţii în situaţii de urgenţă, are 
destinație publică și va fi autorizat ca 

operator de date cu caracter personal. 
Standardele ocupaționale dezvoltate prin proiect: Speolog utilitar , Insoţitor speolog, Ghid 

turistic pentru peşteri amenajate, Ghid canioning, Salvator din mediul subteran speologic, 

Salvator din mediul subacvatic speologic, Instructor salvaspeo , Instructor speologie, 

Instructor canioning. 

Au fost luate în discuție rolul CORSA, SRS, ARES, ARC în contextul formării viitoare pentru 

armonizarea reglementărilor și generarea de facilități pentru speologi. 

 

Concluzii: 

1.1 CORSA este și va fi furnizor de formare în domeniul salvării din mediul subteran 

speologic incluzând și salvările subacvatice speologice. CORSA va dezvolta un centru de 

formare-evaluare independent pentru ocupația de Salvator din mediul subacvatic speologic. 

In acest sens Comisia de scafandri CORSA va finaliza în termen de 30 de zile propuneri 

pentru completarea proceduriilor  Salvaspeo de formare și intervenție. 

ARES este o asociație națională  de tip profesinal incluzând persoane care se ocupă de 

educație, instruire, formare în domeniul speologic și conex (cadre TSA,...) Este persoană 

juridică  filială a FRS. Pentru a putea deveni Centru de formare național este necesar ca 

ARES să fie o persoană juridică independentă fără a pierde denumirea și statutul actual 

dobândit juridic și funcțional. 

In vederea  clarificării statutului juridic al ARES Tudor Marin și Bogdan Bădescu vor formula 

până pe 25.07.2014 o propunere concretă în urma căreia  ARES nu va mai fi filială a FRS, își 

va păstra denumirea și funcțiunea de furnizor de activități de școlarizare pentru FRS stabilite 

printr-un acord cadru. 

ARC este asociația  profesională a celor care practicantica canioningul (parcursul de 

canioane). Este persoană juridică  filială a FRS. Fiind în aceeași situație ca și ARES se 
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stabilește ca Felix Papiu  și Bogdan 

Bădescu vor formula până pe 25.07.2014 

o propunere concretă în urma căreia  ARC 

nu va mai fi filială a FRS, își va păstra 

denumirea și funcțiunea de furnizor de 

activități de școlarizare pentru FRS 

stabilite printr-un acord cadru. 

Până la intrarea în vigoare a unor decizii noi nu se vor face modificări în funcționarea 

sistemului actual de către părțile implicate. 

 

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. 

 Acesul pe platforma SRS se va face prin Comisia Educație a FRS. Această comisie care 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. 
 
1.3 Apariția ocupațiilor și profesionalizarea unor activități speologice va favoriza dezvoltarea 
competențelor personale ale speologilor: 
 - Actualele stagii și școli rămân în continuare fără a exista obligativitatea 

profesionalizării. Se are în vedere o relaxare a cerințelor actuale pentru cei care fac de 

plăcere sau din necesitatea de autoformare actualele stagii indiferent de domeniu: 

cartografie, canioane, biospeologie, salvaspeo, TSA,... 

 - Actualele stagii de formare în domeniul speologic (cartografie, canioane, 

biospeologie, salvaspeo, TSA, ...) pot fi recunoscute oficial ca  și componente ale cursurilor 

de formare cu Certificat de absolvire ale ocupațiilor speologice. 

 - Cei care sunt lectori, inițiatori, monitori, instructori  în sistemul actual vor putea 

dobândi  și statut de formator/instructor pe diverse specializări și posibilitatea de preda în 

centrele de formare cu specific speologic cu contract de muncă și cu salariu. 
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 - Va exista posibilitatea absolvirii cursurilor de formare și practicarea ocupațiilor 

speologice. 

 

1.4 S-a constatat că nu se cunosc în acest moment documentele aferente procesului de 

școlarizare la nivelul FRS/SRS/ARES/ARC. Deși există modalități de formare diverse 

membrii FRS nu le cunosc impunându-se o comunicare și o adaptare mai bună a acestor  la 

nivelul și cerințele actuale ale speologilor și a celor amatori de speologie.  

Pentru readucerea lor spre informare speologilor se va dezvolta un mecanism de promovare 

cu nivele de consultare publică, avizare interorganizațională (Consiliul consultativ din sectorul 

speologic: FRS, ARES, ARC, CORSA, CPS, ISER,...), aprobare Comisei educație FRS  și 

postare finală pe site-uri a reglementărilor la nivel FRS, ARES, ARC. 

La nivelul CORSA reglementările cu caracter public  vor fi postate pe site până pe 

25.07.2014. 

 

2. Se impune o mobilizare a membrilor  FRS și CORSA pentru participarea la evenimente.  

 

3. S-a analizat dezvoltarea unui sistem de anunțare/înregistrare voluntară a intrărilor în 

peșteri prin înscrierea pe un site dedictat prin trimitere de sms sau înregistrare directă. 

Cerințele pentru un astfel de sistem: 

- Informațiile vor avea caracter strict legat de prevenția salvaspeo. 

- Să poată genera o prealertă în caz de nevoie. 

- Să fie cu pronunțat caracter educativ. 

Din discuții și analiza realizată la întrunire a rezultat că sistemul poate crea disfuncționalități  

fiind ineficient la nivelul actual de dezvoltare a sistemului salvaspeo. 
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Participanții la dezbatere au fost: 
 
Membrii CD Corsa: Viorel Lascu, Mihai Besesek,  Gigi Fratila, Adrian Sopincean, Florian 
Spencer Coca (delegare), Radu Bogdan Ciubotarescu (delegare). 
 
Membrii CD FRS: Bogdan Badescu, Marius Vlaicu, Geza Zakarias. 
 
Președinte ARES: Tudor Marin, Ovidiu Sandu 
 
Președinte ARC: Tudor Marin (delegare), 
 

Invitați: Adrian Albuica, Mihaela Bădescu, Marian Bildea,  Ramona Ciulpan, Emilian 

Izverceanu, Ioana Meleg, Victor Moisuc, Dragos Patranca, Monica Patranca, Sorin 

Paunescu, Alexandru Popa, Mihaela Sopincean. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Bogdan Badescu 
Presedinte FRS 
 

 
Viorel Traian LASCU 
Președinte Salvaspeo România 
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