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Protocol FRS - ARES

În baza propunerilor Strategiei FRS 2014-2020, capitulul 16. Eliminarea
subordonărilor, punctul 1 Cedarea independenței totale a filialelor FRS prin
retragerea FRS și continuarea colaborării cu fostele filiale.
Având în vedere concluziile discuților din cadrul extraordinare comunea Consiliului
Director (CD) al Asociaţiei Corpul Român Salvaspeo - CORSA (Salvaspeo
România), a ComitetuluiDirector (CD) al Federaţiei Române de Speologie şi a
preşedinţilor de filiale FRS: ARES şi ARC, Cloşani: 24-25.05.2014,
Convenim următoarele:
1. Principii comune
Vom dezvolta un climat de colaborare bazat pe transparență, corectitudine și respect
reciproc.
Vom elimina orice avantaj părtinitor, poziție de monopol sau situații care să lezeze
interesul unui membru FRS sau ARES.
În toate situațiile, membri FRS și membri ARES vor evita situațiile de conflict de
interese ce pot apare prin ocuparea unor funcții în ambele organizații.
Posibilele disensiuni se vor rezolva prin discuții directe între reprezentanții ambelor
părți.
1. Modificarea statutului ARES
Președintele FRS
1. Supune aprobării AG FRS din data de 23.08.2014 propunerea ca ARES să
devină organizație neguvernamentală independentă fără a mai fi filială a FRS.
2. FRS nu va emite pretenții material.
3. Notifică ARES cu privire la hotărârea adunării generale a FRS.
Președintele ARES

1. Se ocupă de toate demersurile legale pentru modificarea articolului 1 din
statutul ARES, eliminând textul: … ca Filială a Federației Române de
Speologie conform cu hotărârea Adunării Generale din data de 28.09.1996.
2. Notifică FRS cu privire la finalizarea procedurilor de modificare a statutului
În situația în care prin această procedură, există riscul pierderii denumirii ARES, nu
se va proceda la finalizarea demersurilor și de comun acord se vor stabili soluții
alternative.
2. Colaborarea viitoare ARES - FRS
ARES, conform statutului FRS poate deveni membru FRS caz în care beneficiază de
toate drepturile și obligațiile rezultate din această nouă calitate.
În situația în care ARES nu dorește să fie membră FRS:
1. Va reprezenta un furnizor important de cursuri de instruire pentru FRS dacă
va respecta normele SRS.
2. Va avea posibilitatea să participe la evenimentele organizate de FRS
3. Va avea posibilitatea de a propune colaborări concrete.

3. Colaborarea viitoare FRS - ARES
FRS prin comisia educație va adopta toate normativele de organizare și siguranță
elaborate pană în 08.2014 de ARES ca asociație de promovare a intereselor SRS,
considerate potrivite sau va proceda la îmbunătățirea acestora în conformitate cu
cerințele actuale și viitoare.
FRS încurajează ARES să organizeze cursuri sub egida SRS.
FRS va purta consultări din punct de vedere tehnic cu ARES în vederea dezvoltării
sistemului educativ speologic.
FRS va promova acțiunile organizate de ARES.
4. Dispoziții finale
Prezentul protocol va putea fi modificat cu acordul ambelor părți.
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