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RAPORT

1. EuroSpeleoForum
Participanți din partea României:
Bogdan Bădescu și Zakariás Géza - Delegați ai Federației Române de Speologie
Alice Popa, Coralia Păunoiu – Clubul de speologie Avenul - Brașov
Albuică Adrian, Iancu Gheorghe, Nuțu Horațiu, Potroaca Anca si Iancu Alina – AS Prusik –
Timișoara
Eveniment: EuroSpeleoForum - Auletta-Pertosa 2015 și Adunarea Generală a Federației
Europene de Speologie
Perioada: 30.05 - 02.06.2015
Loc: Auletta-Pertosa, Italia
Participanți: aproximativ 380 speologi.
Facilități:
 Centrul de înregistrare a participanților
 InfoPoint
 Sală pentru expunerea hărților
 Sală pentru expunerea posterelor
 Sală pentru expunerea fotografiilor
 Sală pentru vânzare publicații
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Sală pentru vânzare echipamente
Sală pentru ateliere – cadastru
Săli pentru diverse activități
Sală pentru Adunarea Generală FSE
Sală pentru proiecții filme
Parcare, internet, restaurante, cafenele.
Excursii în peșteri amenajate și neamenajate (unele peșteri cu intrarea gratuită pentru
participanții la congres)

Program – delegații României
Vineri
Sosire la Auletta-Pertosa
29.05.2015
Sâmbătă
Înregistrarea delegaților
30.05.2015
Participare la evenimente
Participare la Adunarea Generală a Federației Europene de Speologie
Întâlnire cu Vincenzo Martimucci președintele Societății Italiene de
Speologie
Duminică
Participare la evenimente
31.05.2015
Participare la turele de peșteră.
Luni
Participare la evenimente
01.06.2015
Participare la turele de peșteră.
Marți
Participare la evenimente
02.06.2015
Participare la turele de peșteră.
Lista lucrărilor prezentate de români:
La categoria Poster:
Contribuția AS Prusik Timișoara la protecția liliecilor în Peștera Mare de la Sălitrari, Munții Cernei
(Albuică A., R. Pușcaș, Géza G., A. Ghițescu, Chachula O.M.)
http://www.congressospeleo2015.org/programma

Detalii la:
http://www.congressospeleo2015.org/
http://eurospeleo.eu/en/
Buget pentru delegații FRS: 0 lei (Costurile suportate integral de delegații româniei)
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2. Adunarea Generală a Federației Europene de Speologie
Locul: Casa delle parole - Auletta,
Data: 30.05.2015,
Ora: 13.30 – 17.00
A fost o ședință unde au participat doar reprezentanții/delegații țărilor membre FSE. La
majoritatea punctelor a fost prezentată situația de către cei responsabili după care s-a supus
votului. În puține cazuri au existat discuții pe marginea unui subiect. Adunarea Generală a
fost caracterizată de consens. Procesul de vot nu a fost foarte riguros organizat, s-a cerut în
totdeauna să se voteze în potrivă și cine se abține. Delegația României a fost primită cu
multă prietenie de gazde și președintele FSE.
După încheierea AG, am purtat discuții cu Ged Campion – președinte FSE cu privire la
strategii europene legate de speologie.
Ordinea de zi:
1. Deschiderea Adunării Generale FSE – președinte Ged Campion
2. Verificarea cvorumului (50% +1)
Se prezintă situația membrilor:
- 31 tări membre
- 2 nu și-au platit taxele (Monaco și Moldova)
- 29 țări active
- 11 delegați
- 8 împuterniciri
Bulgaria și-a achitat taxele la fața locului, se votează și se acceptă participarea la vot.
20 voturi în sală – cvorum îndeplinit – prezentarea voturilor delegaților și a țărilor cu
calitate de observator.
3. Se votează și se aprobă Raportul ultimului AG anul 2014
4. Se prezintă situația din țările membre:
- Grecia divizată între două organizații naționale
- Monaco nu mai pote fi contactat
- Spania – Federația spaniolă într-o situație financiară critică – în prag de insolveță.
Dacă se ajunge la lichidarea organizației federațiile regionale o să reia colaborarea
cu FSE
- Și Bulgaria este divizată între două organizații naționale
5. Se prezintă raportul biroului federal
- După demisia lui Olivier Vidal a postul a rămas liber aproape 12 luni. Rolul de
secretar general a fost acoperit de ceilalti membri ai biroului.
- Schimbarea de statut votată la ultimul AG a fost inregistrată
- S-au adoptat linii directoare noi pentru EuroSpeleoForum
- In AG UIS din Australia va fi aprobat statutul FSE de organizație asociată UIS.
Acest statut deschide cale unei colaborări mai largi cu organizația speologică
mondială.
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S-a insistat pe actualizarea continua a site-ului FSE și publicarea de știri pe pagina
de Facebook
- Colaborare stransa cu WikiCaves (http://www.wikicaves.org/)
- S-a participat la multe evenimente regionale, nationale și internaționale
(HidenEarth, Congres FFS...)
6. Se prezintă raportul financiar
- Incasari in special din cotizații dar s-au vadut și tricouri, s-au recuperat bani din
proiecte ESP nenligibile
- O mare parte din cheltuieli au reprezentat finanțările pentru ESP și organizare
EuroSpeleoForum
- Bugetul federal a fost caracterizat prin reducerea cheltuielilor prin eficientizare și
raționalizare
- Se supune la vot si se adopta raportul.
7. Se prezintă raportul Comisiei de protecție
- S-a funcționat fără președinte
- Ioana Meleg a asigurat interimatul
- Se face reprezentare in Green Europe
- Simpozionul de la Herculane 2014 a fost un real succes
- Se lucreaza la inventarierea convențiilor în care peșterile sunt menționate
- Se supune la vot si se adopta raportul.
- Se supune la vot candidatura lui Jean Claude Thies pentru postul de președinte al
comisiei. Se votează în unanimitate.
8. Se prezintă parteneriatul EEB (European Environmental Bureau) http://www.eeb.org/
9. Se prezintă pe scurt raportul Comisiei de salvări. Se supune la vot si se adopta
raportul.
10. Se prezintă programul EuroSpeleoProject
- Au fost 16 aplicații din care 11 au fost acceptate și 2 au fost respinse. Restul
proiectelor au fost retrimise pentru completare.
- Tendințele sesizate sunt legate de o bună vizibilitate a acestor proiecte și de un
impact mare precum și de faptul că activitățile din proiecte sunt bazate pe
colaborari.
- S-au adoptat linii directoare noi pentru ESP
- Se supune la vot si se adopta raportul.
11. Se prezintă activitatea grupului de lucru SpeleoTV. Se supune la vot si se adopta
raportul.
12. Se prezintă activitatea EuroSpeleoMagazine
13. Se prezintă proiectul International Caving Expedition Database
(http://eurospeleo.eu/en/home/65-category-en/24-international-caving-expeditionsdata-base.html)
14. Se prezintă mai pe larg parteneriatul cu UIS
15. Se prezintă participarea FSE la Consiliul European (a nu se confunda cu Consiliul
Uniunii Europene)
16. Evaluarea situației atragerii a noi membrii in cadrul FSE
17. Se propune link-exchange între siteul FSE și siteurile organizațiilor membre
18. Se prezintă activitatea grupului de contact Peșteri turistice – Speologi
19. Viitoarele ediții ale EuroSpeleoForum:
-
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- 2016 Yorkshire Dales – Marea Britanie
- 2017 Drinovo – Bulgaria
- 2018 Austria
- 2019 Slovacia
20. Cotizații și buget
- Din 2016 se platesc cotizațiile in mai multe trepte/numar speologi
- Pentru 2017 s-a votat aplicarea în continuare a acelorași taxe
21. Se supune la vot candidatura lui Martina Drskova pentru postul de secretar general al
FSE. Se vozeză în unanimitate.
22. Prezentare proiectului Congresului European de Speologie 2016 din Anglia
23. Se propune raportarea evenimentelor naționale și regionale catre site-ul FSE pentru
înbunătățirea vizibilități
24. Se prezintă și se dezbate oportunitatea de creere a unui fond de solidaritate în caz de
accidente de peșteră.
25. Bogdan Bădescu propune ca FSE să pregătească o situație a prevederilor legale din
fiecare țară UE cu privire la condițiile de desfășurare a activităților speologice și
aceasta să fie postată pe website-ul FSE. Va fi un instrument de ajutor pentru
speologii care practică speologia în altă țară și un exemplu de bună practică sau de
țări unde constrângerile sunt exagerate.
Concluzii:
 Evenimentul a fost foarte bine organizat.
 Au fost angrenați în organizare speologi și asociații locale.
 Au fost atrași sponsori care au ajutat la buna desfașurare a evenimentului.
 A fost implicate active comunitatea locală.
 Taxa de participare a fost de 30 Euro. A inclus: participarea la toate evenimentele,
inclusiv excursii, vizitarea peșterii turistice și muzeului, broșură cu program.
 Majoritatea sălilor au fost pline în timpul prezentărilor.
 Mai multe țări au publicații tipărite în vânzare sau donare.
 Partea administrativă a FSE (prezentare rapoarte și desfășurarea alegerilor) s-a făcut
foarte operativ.
 Mulți speologi sunt deschiși la colaborări și expediții comune.
 Serile au fost caracterizate de buna dispoziție.
 Speologi italieni sunt interesați de colaborări cu speologi Români.
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3. Întâlnirea între Federația Română de Speologie și Societatea
Speologică Italiană
Participanți: Bogdan Bădescu – președinte FRS, Geza Zakarias – membru CD, Coralia
Păunoiu – responsabil website, Alice Popa (FRS); Vincenzo Martimucci – președinte SSI,
Francesco Paolo Lovergine - presedinte la Gruppo Puglia Grotte și specialist IT - Cadastru,
Arrica Silvia - reprezentant al Federatiei de Speologie din Sardinia, Michele Sivelli – Centrul
Italian de Documentare Speologică
Scop: Preluarea modelelor de bună practică pentru dezvoltarea speologiei în România.
În subsidiar:
1. Continuarea demersurilor în baza Propunerilor de protocol de acord privind
schimburile Italiano – Române în domeniul speologic, încheiat în 5.11.1995.
2. Întărirea relațiilor de colaborare bazate pe asemănări culturale ale societăților.
Subiectele abordate:
1. Cadastrul cavităților:
a. A fost efectuată o prezentare pe larg a modului de organizare și funcționare la
nivel național și regional a cadastrului speologic în Italia.
b. Am convenit că în măsura în care FRS va dezvolta un cadastru, SSI și
federațiile regionale ne pot asigura modele și recomandări cu privire la
organizarea și funcționarea cadastrului.
2. Centrele de documentare:
a. A fost efectuată o prezentare a modului de organizare și funcționare la nivel
național și regional a centrelor de documentare în Italia.
b. Am convenit că este necesară o deplasare într-un astfel de centru pentru a
putea prelua mai multe idei și detalii de organizare și funcționare a centrelor la
nivel național și regional.
c. SSI este interesată de a avea disponibilă în limba italiană broșu Ghid de bune
practici pentru administratorii de terenuri situate pe carst. Vom traduce această
broșură.

d. SSI ne-a oferit seria de publicații Quaderni didattici cu posibilitatea ulterioară a
traducerii acestora în Română fiind materiale didactice foarte bune. Pot
reprezenta idei pentru propria noastră serie de suport educațional al speologilor
din România.
3. Organizarea de cursuri:
a. A fost prezentată pe scurt situația organizării cursurilor de instruire din ambele
țări.
b. Am convenit că este util pentru speologii din România să organizăm cursuri
care cresc gradul de eficiență în explorare. Un exemplu de curs este cel legat
de analizarea și interpretarea curenților de aer pentru depistarea continuări
galeriilor în rețeaua carstică. Vor fi și alte module de curs care sunt bine
dezvoltate în Italia și pe care intenționăm să le preluăm ca model de bună
practică.
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4. Schimburi de experiență: Am convenit că este util să organizăm sau să facilităm
întâlnirile între organizațiile speologice din cele două țări pentru transfer de cunoștințe
și bune practici în domeniul speologic.
5. Colaborări în domeniul speologic:
a. Au fost prezentate contacte și colaborări în trecut în domeniul speologic.
b. Am convenit să promovăm colaborarea între organizațiile speologice.
6. Finanțarea activităților speologice:
a. A fost efectuată o prezentare a surselor de finanțare la nivel național și regional
pentru organizațiile speologice în Italia. La nivel național există disponibile
fondurile europene. La nivel regional în funcție de regiune și legislația
regională, sunt fonduri anuale disponibile pentru federațiile regionale care au
acorduri de colaborare cu statul pentru funcționarea cadastrului peșterilor.
Sumele variază anual și se virează federației care la rândul ei poate redistribui
sumele la organizațiile speologice locale.
b. Am convenit că SSI ne va furniza legislație regională specifică pentru a fi un
exemplu în Romania.

Întocmit: Bogdan Bădescu

Geza Zakarias
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4. Imagini din timpul evenimentelor

8

9

10

11

12

13

