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Protocol FRS - ARES 

 

Considerând că dialogul este un element esenţial al administrării sistemelor ce ţin de  
activităţile speologice. 
Având în  vedere nevoia dinamizării activităţilor de educaţie, instruire şi formare în 
sectorul speologic, 
 
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.  
- înţelegerile bilaterale din cadrul întrunirii extraordinare comune a Consiliului 
Director (CD) al Asociaţiei Corpul Român Salvaspeo - CORSA (Salvaspeo 
România), a Comitetului Director (CD) al Federaţiei Române de Speologie şi a 
preşedinţilor de filiale FRS: ARES şi ARC, Cloşani: 24-25.05.2014, 
 
Federaţia Română de Speologie - FRS, reprezentată prin Bogdan Bădescu, având 
funcţia de preşedinte 
şi 
Asociaţia Română pentru Educaţie Speologică - ARES, reprezentată prin Tudor 
Marin, având funcţia de preşedinte, 
convin 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. 
 



2. Acţiuni de punere în aplicare a acordului 

Independența ARES 

- FRS supune aprobării AG FRS propunerea ca ARES să devină organizație 
neguvernamentală independentă fără a mai fi filială a FRS. 

- ARES face 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” 

Relația ARES – FRS 

- ARES devine membru FRS după refacerea documentelor de afiliere conform 
noului statut ARES, păstrându-şi istoricul. ARES în calitate de membru va 
beneficia de toate drepturile și obligațile conferite de statutul FRS. 

- ARES va reprezenta un furnizor important de cursuri de instruire în FRS cu 
respectarea normele SRS. 

- ARES va beneficia de marca „Şcoala Română de Speologie” în procesul 
educațional viitor, alături de toți membri FRS. 

- FRS prin structura de 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 va purta consultări din punct de vedere tehnic cu ARES în vederea 
dezvoltării sistemului educativ speologic. 

- FRS va promova acțiunile organizate de ARES. 

 

3. Dispoziții finale 

Prezentul Protocol intră în vigoare la data ratificării lui de către adunările generale 
FRS şi ARES. 

 

 

 

Bogdan Bădescu 
Președinte FRS 

Tudor Marin  
Președinte ARES 

 

 

 


