
Proces Verbal
al

Adunării Generale a Federației Române de Speologie
Tismana, 9.09.2017

Se face prezența și se numără voturile, rezultând 33 de voturi din cele 21 de asociații
prezente la Adunarea Generală. Două asociații cu drept de vot sunt absente:

1) Polaris, Blaj - 1 vot;

2) SpeoZarand, Brad - 1 vot;

3) SpeoCaraș Oravița - 1 vot;

4) Exploratorii Reșița - 1 vot;

5) Focul Viu București - 1 vot;

6) Prusik Timișoara – 1 vot;

7) Sfinx București – 1 vot;

8) Sfinx Gârda – 1 vot;

9) Speowest Arad – 2 voturi;

10) SpeoAlpin Mehedinți – 1 vot;

11) Avenul Brașov - 3 voturi;

12) Montana Baia Mare – 1 vot;

13) Politehnica Cluj – 2 voturi;

14) Speodava Ștei – 1 vot;

15) Vulcan Craiova – 2 voturi;

16) Silex Brașov – 2 voturi;

17) C.S.A. Cluj – 1 vot;

18) C.S.M. Hunedoara – 2 voturi;

19) G.E.S.S. București – 1 vot;

20) Speleopit Pitești – 1 vot, absent;

21) Cristal Oradea – 3 voturi;

22) S.R.S.C. București – 1 vot;

23) Geoda Tg. Mureș – 1 vot, absent.



Adunarea Generală este statutară.

Se prezintă ordinea de zi a A.G. (Anexa 2)

Președintele FRS, dl. Bogdan Bădescu, prezintă raportul Comitetului Director pentru anul
speologic 2016 – 2017. Este prezentată și o sinteză detaliată a activității CD FRS pe anul 2017 până
în luna septembrie (Anexa 4).

A fost întocmit un raport pentru întregul mandat al CD FRS pentru perioada septembrie 2013
- septembrie 2017 (Anexa 3).

Sunt prezentate veniturile și cheltuielile Federației Române de Speologie (Anexa 5).

Diverse:

Sunt purtate discuții referitoare la gestionarea secretariatului și volumul de muncă ce trebuie
depus pentru gestiunea și transmiterea informațiilor.

Radu D. ține să îi mulțumească dl. Emil Moga pentru munca voluntară depusă pe postul de
secretar FRS timp de trei ani.

La ora actuală secretariatul este asigurat de un membru al CD FRS, Ema Marcu, postul de
secretar fiind în continuare vacant.

În concluzie, trebuie găsit un secretar sau doi, ce pot traduce toate documentele venite din
plan extern, în limba română. Volumul de muncă este mare și trebuiesc găsite soluții.

Geza Z. prezintă situația responsabilului de legitimări și disfuncționalitatea din perioada
2016 – începutul anului 2017.

Bogdan Bădescu a propus la Balkan Camp-ul 2017 desfășurat în Grecia anul acesta ca ediția
viitoare să fie organizată în România, propunere primită cu entuziasm de partenerii din uniune. Sunt
așteptate propuneri de organizare în acest sens.

Ștefan Andreescu propune discutarea organizării Balkan Camp-ului din 2018 într-o ședință
separată.

Bogdan Bădescu propune ca proiectul organizării Balkan Camp 2018 să fie discutat pe lista
frspeo.

Spencer Coca propune ca zonă de organizare pentru Balkan Camp 2018, aria Hațeg –
Șureanu în care există cavități reprezentative pentru carstul din România: Șura Mare, Dosul
Lăcușorului, Tecuri, Cioclovina cu Apă, Răchițeaua etc.

Geza Z. propune aplicarea proiectului de organizare a Balkan Camp 2018 la Federația
Europeană de Speologie în vederea obținerii unei sponsorizări pentru organizarea evenimentului.

Se discută facilitățile ce trebuiesc asigurate pentru cei ce doresc exclusiv campare cât și
pentru cei ce doresc condiții de pensiune.

Bogdan Bădescu propune ca soluție de rezervă desfășurarea Balkan Camp 2018 în aceeași
locație în care s-a desfășurat Congresul Național de Speologie de la Oravița.

Tudor Rus supune discuției referitoare la desfășurarea Balkan Camp 2018 zona Roșia din
județul Bihor.

Adunarea Generală se întrerupe la ora 13:10 pentru pauza de masă și se reia la ora 15:00 în
vederea alegerii:

- Comitetului Director pentru următorii patru ani;
- Președintelui FRS pentru următorii patru ani;
- Cenzorului pentru următorii patru ani;
- Membrilor de Onoare.



În sală rămân 32 de voturi din 20 de asociații afiliate. Adunarea Generală este statutară.

Adunarea Generală decide ca întâi să se aleagă Președintele FRS.

Până la data limită prevăzută în Convocatorul AG (Anexa 2), au existat două candidaturi:

- Bogdan Bădescu la funcția de președinte
- Ema Marcu în Comitetul Director.

În consecință, se acceptă candidaturi direct în Adunarea Generală.

Pentru funcția de președinte FRS au existat două candidaturi:

- Spencer Coca;
- Bogdan Bădescu.

Se votează prin vot secret, conform Statutului FRS.

Rezultatul votului pentru funcția de Președinte al FRS:

Spencer Coca – 25 voturi;

Bogdan Bădescu – 6 voturi.

S-a exprimat o abținere.

Bogdan Bădescu este încurajat să candideze în Comitetul Director.

Candidații în Comitetul Director au fost:

- Bogdan Bădescu;
- Ema Marcu;
- Ovidiu Dolcan;
- Tudor Tămaș.

Se votează prin vot secret, conform Statutului FRS.

Toți cei patru candidați în Comitetul Director obțin peste 50%+1 din voturile Adunării Generale:

- Bogdan Bădescu – 31 de voturi;
- Ema Marcu – 27 de voturi;
- Ovidiu Dolcan - 29 de voturi;
- Tudor Tămaș - 30 de voturi.

Se trece la propunerea de buget FRS pentru anul 2018 (Anexa 6).

Adunarea Generală votează în unanimitate propunerea de buget pentru anul 2018.

Ovidiu Dolcan propune mărirea cotizației pentru asociațiile afiliate.

Se supun votului două propuneri:

1) mărirea cotizației la 300 de lei anual de asociație

2) rămânerea la 200 lei anual de asociație.

Cu 19 voturi la 13, cotizația membrilor FRS rămâne 200 lei/asociație.

Taxa de legitimare se votează în unanimitate să rămână 30 lei/membru.

Bogdan Bădescu propune alegerea a doi noi membrii de onoare FRS: Anton Zakarias și Iosif
Morac.

Ambii sunt aleși cu unanimitate de voturi.



Bogdan Bădescu propune ca cenzor să rămână Andreea Blaj. Propunerea se votează cu
unanimitate de voturi.

Spencer Coca propune ca Balkan Camp-ul să fie asumat ca și organizare de către CD al FRS.

Se supune la vot mandatarea Comitetului Director al Federației Române de Speologie pentru
organizarea Congresului Național de Speologie împreună cu Balkan Camp 2018.

Cu 31 de voturi pentru și o abținere se adoptă propunerea.

Tismana, 9.09.2017 Proces Verbal întocmit de

Radu Dumitru



Anexa 1







Anexa 2

Convocator

Preşedintele Federaţiei Române de Speologie, Bogdan Bădescu, în conformitate cu Art. 16.
din Statutul Federaţiei Române de Speologie, convoacă Adunarea Generală a Federaţiei
Române de Speologie în data de 9 septembrie 2017 ora 9:45. Ședința se va desfășura în
sala Pavilion, Tabăra Tismana din localitatea Tismana, județul Gorj.

Ordinea de zi:

9.45 – 12.00 Diverse
1. Analizarea raportului anual al Preşedintelui privind activitatea FRS în anul 2016, (Art.

19 e) )
2. Analizarea şi validarea raportului Comisiei de Cenzori (Art. 19 f) )
3. Aprobarea închiderii anului financiar 2016. (Art. 19 h) )
4. Aprobarea proiectului de buget 2017. (Art. 19 h) )
5. Raport al mandatului 2013-2017.
6. Afilieri și dezafilieri FRS. (Art. 19 l) )
7. Diverse.

14.00 – 15.30 Alegeri
1. Alegerea Comitetului Director FRS pentru mandatul 2017 – 2021. (Art. 19 b) )
2. Alegerea Preşedintelui FRS pentru mandatul 2017 – 2021 (Art. 19 b) )
3. Alegerea Comisiei de Cenzori (Art. 19 c) )
4. Alegerea membrilor de onoare ai FRS; (Art. 19 i) )

Până în data de 03 septembrie 2017, asociațiile membre ale Federaţiei Române de
Speologie vor transmite prin e-mail la adresa secretariat@frspeo.ro și lista
frspeo@yahoogroups.com, numele reprezentantului în Adunarea Generală a Federaţiei
Române de Speologie (cu delegație, după caz).

În vederea ocupării postului de membru al Comitetului Director, Președinte, Cenzor al
Federației Române de Speologie sunt așteptate candidaturi până la 28 august 2017.
Depunerea candidaturilor poate fi făcută prin e-mail la adresa secretariat@frspeo.ro și lista
frspeo@yahoogroups.com.



Anexa 3

Raport al mandatului 2013-2017
Președinte, Comitet Director, Birou Federal

Planificări, rapoarte, coduri, proceduri.

 Am realizat Strategia Federației Române de Speologie 2015 – 2020
 Am realizat draftul noului statut al Federației Române de Speologie
 Am realizat draftul regulamentului intern al Federației Române de Speologie
 Am realizat anual rapoartele de activitate ale Comitetului Director și

Președinte
 Am realizat Procedura de organizare a evenimentelor în cadrul FRS
 Am realizat Procedura de plată a cotizației anuale și a taxei anuale de

legitimare
 Am realizat Recomandari identitate vizuala FRS
 Am realizat Recomandari organizare congres
 Am realizat Recomandări pentru realizarea articolelor în Revista Speomond
 Am tradus și adoptat Recomandări pentru protecția mediului carstic în Europa
 Am tradus și adoptat Codul de Etică UIS pentru explorarea cavităților și

cercetare în țări străine.

Administrare și promovare

 Am elaborat anual materiale informative, promoționale pentru promovarea
activității membrilor FRS și a FRS în cadrul unor evenimente.

 Am realizat un recensământ al membrilor FRS.
 Am determinat scăderea costurilor la evenimente, cursuri, stagii.
 Am crescut valoarea premiilor acordate în cadrul Congreselor Naționale.
 Am crescut valoarea și facilitățile acordate participanților la congresele

naționale.
 Am realizat arhiva electronică a corespondenței, evidența documentelor FRS
 Am inițiat demersurile pentru înființarea unui sediu propriu al FRS

http://www.frspeo.ro/procedura-de-plata-a-cotizatiei-anuale-si-a-taxei-anuale-de-legitimare/
http://www.frspeo.ro/procedura-de-plata-a-cotizatiei-anuale-si-a-taxei-anuale-de-legitimare/
http://www.frspeo.ro/recomandari-identitate-vizuala/
http://www.frspeo.ro/recomandari-organizare-congres/
http://www.frspeo.ro/recomandari-pentru-realizarea-articolelor-in-revista-speomond/
http://www.frspeo.ro/recomandari-pentru-protectia-mediului-carstic/


 Am înființat trei departamente: Competiții, Scufundări, Educație care însă nu
au funcționat eficient din multiple cauze.

 Am achiziționat panouri pentru expoziții.
 Am realizat un nou website al FRS cu informații diversificate.
 Am realizat o secțiune web dedicată promovării și organizării congreselor de

speologie a FRS.
 Am editat două numere Speomond și alte două numere se află în pregătire.
 Nu a fost bine gestionată activitatea de educație în cadrul FRS.
 Am realizat un proiect de dezvoltare a FRS și îmbunătățire a cadrului legal

speologic care este în procesul de analiză în vederea aprobării (Fondul de
inovare civică)

Financiar

 Am eliminat deficitul bugetar al FRS în primul an de mandat
 Am constituit rezerve financiare anuale și excedent al FRS
 Am atras sponsorizări în bani și materiale
 Am încheiat contract pentru contul FRS cu Banca Transilvania.
 Am facilitat realizarea auditului financiar
 Au mai rămas câteva neclarități în activele FRS din anii anteriori mandatului și

care nu au putut fi clarificate.

Reprezentare

 Am reprezentat anual FRS la Euro Speleo Forum și Adunarea Generală a
Federației Europene de Speologie.

 Am reprezentat anual FRS la Balkan Camp și Adunarea Generală a Uniunii
Balcanice de Speologie.

 Am reprezentat FRS la Uniunea Internațională de Speologie și la Adunarea
Generală a UIS în anul 2017 prin Tudor Tămaș și Gheorghe Ponta.

 Am reprezentat FRS la evenimente organizate de Corsa, ARES.
 Am participat la dezbaterile organizate de Ministerul Mediului cu privire la

emiterea unor acte normative.
 Am transmis mai multe sesizări la Corpul de Control al Primului Ministru și la

Ministerul Mediului cu privire la abuzurile asupra membrilor FRS.

Comitet Director

 Am desfășurat peste 60 de ședințe pentru analiza și decizia comună asupra
tuturor problemelor importante din FRS.

 Am întocmit procese verbale ale tuturor ședințelor CD.

Transparență

 Toate procesele verbale, rapoartele, alte documente au fost postate public pe
website

 Majoritatea informațiilor, corespondenței relevante a fost tradusă în sinteză și
distribuită membrilor.



 Toate deciziile importante au fost luate de către Comitetul Director sau/și cu
consultarea altor membrii după caz.

Conflict de interese

 Membrii Comitetului Director și cei din Biroul Federal nu au ocupat funcții
importante în alte organizații asigurând pe cât posibil imparțialitatea deciziilor
și reprezentarea corectă/onestă a membrilor FRS față de alte organizații și
instituții.

Organizare

 Am participat și am susținut organizarea Congreselor Naționale de Speologie
 Am organizat întâlniri de consultare a membrilor FRS între Congrese
 Am organizat Euro Speleo Forum la Băile Herculane
 Pregătim organizarea Balkan Camp 2018 România

Personal

 A fost întocmită și aprobată organigrama FRS de câte ori a fost nevoie.
 Au fost schimbați în urma demisiilor doi membri din Comitetul Director

Vari Laszlo cu Stefan Andreescu (2015) si Marius Vlaicu cu Ema Marcu (2016)
 Secretariatul este asigurat temporar de un membru CD ca urmare a demisiei

și a neasumării funcției de către altă persoană.
 Ne-am confruntat cu o lipsă de personal și implicare în cadrul activității de

administrare a FRS.

Bogdan Bădescu – președinte

Geza Zakarias – Membru CD

Radu Dumitru – Membru CD

Ema Marcu – Membru CD

Ștefan Andreescu – Membru CD



Anexa 4

RAPORT INFORMATIV
01.01– 01.09.2017

Împreună explorăm carstul românesc!



Rezultate în sinteză
 Organizarea unei dezbateri și analize cu privire la autorizările CPS și avizarea

administratorilor de arii protejate.
 Analizarea și interpretarea prevederilor din OUG57/2007 și OM CPS.
 Întâlnire între FRS și directorul parcurilor naționale din Ministerul Mediului,

Austria.
 Întâlnire între FRS și Președintele Agenției Naționale pentru Arii Naturale

Protejate.
 Analiza schimbărilor legislative și a cadrului legal referitoare la prevederile

Codului Penal, sancțiuni, etc. și posibilele căi de atac pentru abuzurile
administrațiilor de arii protejate.

 Elaborarea și transmiterea unui proiect în vederea finanțării FRS cu 60.000 lei
pentru elaborarea unor propuneri de acte normative cu privire la reglementarea
activităților speologice.

 Participarea la AG a Uniunii Balcanice de Speologie
 Participarea la AG a Uniunii Internaționale de Speologie
 Participarea la pregătirea Congresului Național de Speologie, ed. 45.
 Alocarea resurselor financiare de minim 3.000 lei pentru premii și organizare a

Congresului Național de Speologie.
 Solicitarea și obținerea unei sponsorizări de la SC AlpinExpe SRL.
 Pregătirea AG 2017, Tismana.
 Transmiterea invitației la Societatea Speologică Italiană pentru participarea la

Congresul Național de Speologie și susținerea unor prezentări.
 Asumarea organizării Balkan Camp 2018 de către FRS în România.
 Analizarea oportunităților de obținere a facilităților și finanțării pentru o posibilă

locație Balkan Camp la Oravița, Banat.
 Desfășurarea ședințelor CD pentru analiza și dezbaterea tuturor problemelor de

reprezentare și administrare a FRS.
 Întocmirea de procese verbale, gestiunea corespondenței, etc.
 Întocmirea raportului de mandat pentru perioada 2013-2017.

Întocmit:
Bogdan Bădescu – președinte

Geza Zakarias – membru CD

Radu Dumitru – membru CD

Ștefan Andreescu – membru CD

Ema Marcu – membru CD

08.09.2017



Anexa 5

Raport financiar ian - dec 2016

sold in banca la 01.01.2016 2.073,07 lei
sold in casa la 01.01.2016 3.393,00 lei

Sold banca la 31.12.2016 ( lei si euro ) 11.036,00 lei
Sold casa la 31.12.2016 ( lei si euro ) 1.108,00 lei
Total general 12.144,00 lei

Venituri : Total 14.070,00 lei
cotizatii 3.600,00 lei
taxe legitimare 7.470,00 lei
sponsorizari 3.000,00 lei

Cheltuieli: Total 7.392,07 lei
Cotizarie FSE 2016 - 265 euro 1.192,00 lei
Comunicatii ( posta + curier ) 35,00 lei
Servicii contabile 1.000,00 lei
grafica legitimatii 227,00 lei
comision bancar cont lei si euro 872,02 lei
cotizatie BSU 2016 - 150 euro 675,00 lei
decont cheltuieli deplasare George Fozacos 193,00 lei
hosting site 198,05 lei
premii congres 2016 3.000,00 lei

trofee, baner, diplome, autocolante- congres 2016 772,37 lei
cotizatie UIS 2016 si 2017 ( 400 euro ) 1.826,80 lei

Întocmit:

Ani Hulban



Anexa 6

Propunere buget FRS 01.01.2018 – 31.12.2018

Nr.Crt Categorii de cheltuieli 2017
I Cheltuieli directe, din care: 5,550.00
I.1 Cheltuieli de personal* 1,500.00

I.1.a Cheltuieli cu salariul (manopera)
I.1.b Contributii 0.00

I.2 Alte cheltuieli de personal 1,500.00
I.2.a Deplasari in tara 1,500.00
I.2.b Deplasari in strainatate 0.00

II Cheltuieli materiale şi servicii 4,050.00
II.1 Consumabile 300.00
II.2 Servicii contabile 1,000.00
II.3 Servicii judiciare 350.00
II.4 Cheltuieli de curierat 300.00
II.5 Consumabile legitimatii 350.00
II.6 Hosting site www.frspeo.ro 250.00
II.7 Cheltuieli neprevazute 1,500.00
II.8. Comisioane bancare 600.00
III Alte cheltuieli specifice 6,700.00
III.1 Cotizatii organisme internationale 2,700.00
III.1.a UIS - 200 Euro 900.00
III.1.b FSE - 250 Euro 1,125.00
III.1.c BSU - 150 Euro 675.00

III.2 Tiparire revista Speomond 4,000.00
III.3 Congersul Național de Speologie (fond premii concursuri) 3,000.00
IV Dotari: 0.00
IV.1 Echipamente speo 0.00
IV.2 Mobilier aparatura 0.00
IV.3 Calculatoare electronice si echipamente periferice 0.00
IV.4 Mijloace de transport 0.00

Total I 12,250.00
Categorii de venituri

V Sold la 31.12.2017 7,000.00
VI Cotizatii membrii FRS 6,000.00
VII Taxe de legitimare 9,000.00
VIII Dobanda bancara 15.00
IX Vanzare tiparituri 500.00

Total II 22,515.00
Total I + Total II 10,265.00



* Cheltuieli de personal cheltuieli - cu secretariat, trezorier etc
** Materiale, materii prime - consumabile


