
 

 

 

 

 

 

Federaţia Română de Speologie şi Şcoala Română de Speologie 

prin 

Asociaţia Română de Educaţie Speologică 

cu sprijinul 

Administraţiei Parcului Natural Apuseni 
vă invită să participaţi la 

 

Stagiul National de formare Initiatori Federali 2013 

 

 
Asociatia Romana de Educatie Speologica prin Scoala Romana de Speologie 

(www.srspeo.ro) sub patronajul Federatiei Romane de Speologie va invita sa 
participati in perioada 17-23 iunie 2013  la Stagiul National de formare Initiatori 

Federali, modulul tehnic ce va avea loc la : CasaSpeo-Garda, (Loalitatea Garda de 
Sus, judetul Bihor),  

 
Condiţii de participare: 

Candidaţii la stagiu trebuie sa trimita pana la data de 15 Mai 2013, formularul de 
candidatura la stagiu completat si copiile dupa urmatoarele acte: asigurare de 

accidente valabila pe perioada de desfaşurare a stagiului la care participa, copie 
dupa dovada plati taxei de participare precum si avizul medical (trebuie sa cuprinda 

formularea apt pentru practicarea speologiei si sa nu fie mai vechi de 3 luni) pe 
urmatoarele adrese de e-mail: polobibart@yahoo.com (responsabil stagiu) sau 

radupuscas_tm@yahoo.com (responsabil formare cadre SRS).  

Asigurarea de accidente si avizul medical in original vor fi aduse la stagiu. 
 

   Taxa de participare: 
Achitarea taxei de participare pentru modulul I tehnic in valoare de:  490 Lei  se 

va realiza pană la 15 Mai 2013, in următorul cont: 
Asociaţia Romană de Educaţie Speologică, 

CUI 10285053 
Cont: RO 32 BTRL 0130 1205 9214 5702 

Deschis la Banca Transilvania Cluj-Napoca 
 

   Taxa de participare include: 
Instruirea asigurată de Monitori şi Instructori atestaţi ai Şcolii Romane de 

Speologie. Cazarea si utilizarea materialelor colective (corzi, amaraje, bucle, 
carabiniere, etc.), accesul la poligoane (faleze, peşteri), buletinul de stagiu şi 

diploma finală de atestare. 

(La cerere se poate asigura contra cost si masa in functie de nr de persoane 
interesate) 

 

http://www.srspeo.ro/
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   Condiţii specifice de participare: 

- varsta minimă 18 ani; 
- membru al FRS cu cotizatia achitată pe anul in curs; 

- absolvent al unui stagiu nivel TSA II (cei care nu sunt absolventi al unui stagiu de 
nivel TSA II vor fi supusi unui examen teoretic si practic in prima zi de stagiu); 

- echipament personal în conformitate cu normele SRS (lista va fi transmisă odată 
cu circulara nr. 2). 

 
   Definitie: Initiatorul federal este un formator de speologi exploratori (initiatorii 

sunt in special cadre pentru cluburi).  
Cunoştinţele tehnice, disponibilităţile fizice şi psihice trebuie să-i permită 

initiatorului să realizeze explorarea, parcurgerea şi incadrarea unui grup intr-o 

peşteră de gradul III.  
Stagiul de Initiator federal este format din două părţi: 

- Modulul tehnic; 
- Modulul Pedagogic. 

Stagiul este in primul rand un examen şi mai puţin o formare. 
Initiatorul trebuie să facă faţă oricărei situaţii neprevăzute ce poate apărea in 

subteran, să rezolve orice problemă tehnică, să poată incadra in orice tip de stagiu, 
să poată avea responsabilităţi federale. 
 

Atenţie!!! 
Dimensionarea şcolii permite un număr de maxim 9 cursanţi, motiv pentru care 

înscrierile se vor face în ordinea confirmării achitării taxei de participare.  
În caz de renunţare, taxa de participare se returnează în proporţie de 80% doar 

până la data de 5 iunie 2013. 
 

NU se acceptă înscrieri la faţa locului! 

 
Persoanele care nu prezintă în original, sau copie legalizată la notar, la inceperea 

stagiului, asigurarea de accidente şi adeverinţa medicală nu vor fi acceptate la 
stagiu fara returnarea taxei de participare. 

 
Circulara nr. 2 se va expedia în termen de 7 zile (după data de închidere a 

înscrierilor, 22 mai 2013) numai persoanelor care s-au înscris la cursurile Stagiului 
National de formare Initiatori Federali. 

 
 

   Informatii suplimentare: 
Responsabil de stagiu:  

Daniel Bibart – tel: 0744764941, polobibart@yahoo.com 
 

Responsabil formare cadre:  

Puscas Radu – tel: 0722277379, radupuscas_tm@yahoo.com  
 

Director SRS:  
Tudor Marin - tudormarin2004@yahoo.fr  

 
Sau pe: www.srspeo.ro 
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