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Ref.291 / 26062014
Către
Membrii A.S.Focul Viu

Raport de activitate al
Consiliului de Conducere
pentru perioada martie 2010 – iunie 2014
În data de 04.03.2010 a fost ales de către Adunarea Generală a
A.S. “Focul Viu” Bucureşti, Consiliu de Conducere cu următoarea
componenţă:
Dumitru Radu – Preşedinte
Octavian Zloteanu – Vicepreşedinte
Octavian Mihu – Casier
Anca Munteanu – Secretar Ştiinţific
Roxana Câmpian – Responsabil cu materialele si echipamentul
Horaţiu Câmpian – Responsabil T.S.A.
Secretariatul C.C. a fost asigurat de Radu Dumitru şi Octavian
Zloteanu.
Motto-ul mandatului a fost down below, deeper than you know.
Cei aleşi aveau următoarele responsabilităţi conform
regulamentului intern de funcţionare:
Dumitru Radu – preşedinte:
a) coordoneaza inreaga activitate a consiliului de conducere;
b) raspunde de intreaga activitate a A.S. “Focul Viu”;
c) impreuna cu ceilalti membrii ai CC intocmeste programul de activitati
pe care il supune spre aprobare AG si urmareste realizarea actiunilor propuse;
d) tine evidenta membrilor asociatiei;
e) pastreaza toate documentele asociatiei;
f) reprezinta A.S. “Focul Viu” in relatia cu alte organizatii si autoritatile.

Octavian Zloteanu – vicepreşedinte:

a) se preocupa sa transmita sarcinile prevazute de CC catre membrii;
b) urmareste indeplinirea programului de activitati stabilit in CC;
c) se preocupa cu instruirea teoretica si practica a membrilor;
d) in lipsa presedintelui(in caz de deces, cand acesta a demisionat, este
in incapacitate fizica sau psihica, lipseste pentru o perioada de timp din
localitate, tara) preia conducerea clubului si a atributiunilor presedintelui.
Atunci cand este posibil si se prevede o astfel de situatie presedintele este
obligat sa ii faca o delegare scrisa.
e) prin delegarea scrisa din partea presedintelui poate reprezenta
asociatia in orice situatie.

Horaţiu Câmpian - responsabil T.S.A.:
a) pregatirea si perfectionarea membrilor in tehnica speologiei alpine,
explorarii subterane,notiuni de salvaspeo
b) asigurarea materialelor si echipamentului corespunzaor pentru fiecare
deplasare a membrilor
c) raspunde de buna organizarea deplasarilor si taberelor asociatiei din punct
de vedere tehnic si al asigurarii securitatii grupului.
d) face propuneri privind dotarea clubului cu materiale folosite la activitatile
A.S. “Focul Viu”.

Roxana Câmpian - responsabil cu magazia şi echipamentele:
a) procurarea si pregatirea tuturor materialelor de specialitate ale clubului;
b) inventariaza echipamentului colectiv si a celui dat in dotarea personala a
membrilor A.S. “Focul Viu”;
c) urmareste pastrarea materialelor din dotare in conditii optime, inlaturand
materialele ce nu mai corespund din punct de vedere tehnic dupa aprobarea
de catre CC.
d) pastreaza in acelasi loc (magazie) tot echipamentul si materialele specifice
desfasurarii actiunilor speologice.
e) prezinta un raport bianual cu privire la inventarul si starea lmaterialelor din
magazie.

Octavian Mihu – casier

a) aduna si tine evidenta cotizatiilor lunare ce trebuie achitate de membrii
b) realizeaza bilantul contabil anual
c) tine evidenta tuturor sumelor ce exista ca si buget al A.S. “Focul Viu”
d) propune proiecte de sponsorizare, alte surse de finantare.

Anca Munteanu - secretar ştiinţific:

a) initiaza si urmareste desfasurarea de programe cu caracter stiintific;
b) se preocupa cu instruirea teoretica si practica a membrilor;
c) tine evidenta materialelor cu caracter stiintific
d) intretine relatii pe probleme stiintifice cu institute( ex.: ISER, APM, MAPN,
etc.) sau alte organizatii
e) propune achizitionarea de materiale stiintifice (busole, harti, carti, lucrari,
cataloage, etc.).

De la jumătatea mandatului, Consiliul de Conducere a
funcţionat fără doi membrii. Astfel, responsabilul cu magazia şi
echipamentele, Roxana Câmpian nu a mai venit la club de la sfârşitul
anului 2010 dorind să îşi înainteze demisia. Radu Dumitru nu a fost
de acord datorită faptului că Roxana a organizat magazia exemplar,
fiecare piesă de echipament având propria fişă, iar magazia având
reguli stricte de acces. Radu şi Octav au suplinit lipsa responsabilului
până în prezent. Inventarul anual a fost realizat de către Radu
Dumitru, Octavin Zloteanu şi Horaţiu Câmpian.
Responsabilul T.S.A., Horaţiu Câmpian, nu a mai activat în club
din toamna anului 2011. Acesta a activat strict în cadrul stagiilor de
iniţiere în speologie organizate de Focul Viu sub tutela S.R.S. Radu şi
Octav au suplinit lipsa responsabilului până în prezent.

În acest mandat s-au realizat următoarele puncte importante:
-

-

-

-

-

-
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S-a obţinut in data de 24.03.2010 administrarea Ariei Naturale
Protejate Peştera Polovragi pe o perioadă de cinci ani de la
custodele sitului Natura 2000 Nordul Gorjului de Est;
Au avut loc ediţiile XII, XIII şi XIV ale stagiului de iniţiere în
speologie “Neagu Valeriu” organizat încă din 1995 de către
Focul Viu. La aceste ultime trei ediţii, desfăşurate la Rătei, au
participat 23 de elevi;
S-a organizat ediţia a IV-a a Şcolii de fotografie subterană
iniţiate de Dumitru Radu în anul 2006 la Roşia, jud. Bihor. La
această ediţie au participat 14 cursanţi la toate cele trei nivele
de pregătire;
S-a organizat ediţia a VII-a a manifestării media “Cuceritorii
Întunericului”;
S-a organizat ediţia a XIV-a şi a XV-a a manifestării “Farmecul
Adâncurilor” de atragere a noilor membrii. Ambele ediţii s-au
materializat şi prin ture în teren cu 60, respectiv 40 de
participanţi;
S-au întocmit de către Radu Dumitru rapoartele de deplasare
ale tuturor turelor asociatiei, în baza cărora s-a întocmit
raportul anual al clubului prezentat la fiecare Congres Naţional
de Speologie;
Anul 2011 a marcat cea mai importantă explorare în premieră
din ultimul timp a Focului Viu: noul segment de 260metri din
Peştera Polovragi, denumit Sala Speranţelor. Cartografia
segmentului aparţine lui Victor Cilibaşa;
S-au cartat 6 cavităţi în Bazinul hidrografic Tismana, cumulate
având 1200 m dezvolare şi 90m denivelare, cartografia
aparţinându-i lui Radu Dumitru, Dragoş Şerban şi Mihai
Dvorac;
S-au reluat explorările în sifoanele peşterilor Polovragi, Tismana
şi Peştera de la Păstrăvărie;
S-au echipat trei cavităţi verticale în Cerna Olteţului la
standardul actual de T.S.A., acestea putând fi folosite de
membrii asociaţiei ca şi ateliere de antrenament;
S-a schimbat coarda fixă de pe cascada de 18m din Peştera
Pârgavului în tabăra de vară din 2012 cu o coardă nouă de
10mm;
S-au înregistrat 35 de cereri de înscriere în asociaţie;
Participarea la şcolile organizate de Federaţia Română de
Speologie a fost una meritorie, cu procentaj de absolvire de
100%, însă relativ scăzută ca şi număr de participanţi: 5
membri absolvind nivelul T.S.A.1, doi membri T.S.A. 2, un
membru pe cel de iniţiator. 17 membri au absolvit nivelul de
iniţiere în speologie. 5 membri au absolvit Stagiul de Topografie
şi Cartografie subterană. 5 membri au absolvit nivelul de
iniţiere la Şcoala de Fotografie Subterană, 1 membru la nivelul
de lector asistent,
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Pagina noastră de internet este actualizată constant de Radu
Dumitru.
S-au difuzat 2 filme pe televiziunea naţională, avându-i ca
protagonişti pe speologii de la Focul Viu, filme realizate în
toamna anului 2009 şi primăvara anului 2010.
În anul 2010 am pornit reechiparea celui de-al doilea aven ca şi
denivelare din ţară, Avenul de sub Vârful Grind (-540m), la
tabere participând speologi atât din ţară cât şi din Franţa şi
Bulgaria. Scopul final al acestui efort deosebit îl reprezintă
posibilitatea continuării denivelării dincolo de terminusul actual
al cavităţii.
S-au înregistrat un număr de 103 activităţi întreprinse de
membrii A.S.Focul Viu pe perioada mandatului. Ponderea
principală o au turele de explorare, urmate de turele de
antrenament specific T.S.A., monitorizare a Ariei Naturale
Protejate Peştera Polovragi şi de cele cu scop diplomatic de
acces sau stabilire de relaţii cu diverse organisme de mediu;
S-a realiza inventarul hărţilor aflate la magazia clubului de
către Cristina Stika, Roxana Gama, Mihai Dvorac, Radu
Dumitru. Acestea sunt depozitate într-un fişet separat de restul
materialelor;
S-a organizat aniversarea a 45 de ani de speologie a asociaţiei,
invitaţie la care au răspuns 60 de FV-işti din toate timpurile.
S-au achiziţionat:
o 350 m de coardă statică de 9mm;
o 100 m coardă statică de 10mm;
o 20 carabiniere cu siguranţă Climbing Technology Lime;
o 14 Amaraje Suple;
o Trusă de marcaj material;
o 2 Protecţii de coardă Petzl;
o 16 bucle cusute de diferite mărimi;
o Aprox. 200 spituri;
o 30 gujoane inox 10mm;
o 3 lanţuri de rapel 10mm;
o 32 verigi rapide GO Peguet;
o 3 fişete metalice;
o 50 m de coardă dinamică;
o Modul distoX 2 – in derulare;
o Multifuncţional HP.

La magazia clubului au fost scoase din uz (casat):
1 carabinieră Simond Titan;
1 coardă dinamică Beal TopGun 10 mm;
1 cort vechi;
4 segmente totalizând 170 m coardă statică Aura 10,5mm;
81 m coardă statică Beal 9mm;
3 bucle cusute Petzl dyneema 60 cm

Au fost pierdute şi înlocuite:
3 verigi rapide GO Peguet;
1 Amaraj Suplu;
3 plachete coudee Petzl;
2 plachete vrilee Lucky cu 2 Petzl vrilee;
1 buclă cusută nylon 180 cm.
Ultimul inventar a fost realizat în data de 17.02.2013 de către
Radu Dumitru şi Octavian Zloteanu.
Pierderile sunt minime şi se rezumă la o carabinieră simetrică
din oţel.
Neoprenele sunt în număr de 9 complete, o pereche de
pantaloni şi 3 perechi de ciorapi. Starea lor este satisfăcătoare.
Biblioteca clubului a acumulat zeci de cărţi, multe dintre ele
fiind donate de către Horia Mitrofan, acestea fiind inventariate la ora
actuală de către Alexandra Pîrlea. Publicaţiile sunt depozitate
corespunzător într-un fişet metalic separat de cele în care sunt ţinute
restul echipamentelor.
Bilanţul contabil anual a fost întocmit gratuit de o relaţie a lui
Octavian Zloteanu.
Au fost tipărite noi legitimaţii, tip card, suportate financiar de
Mihai Hristescu.
Efortul financiar atât pentru achiziţiile de la magazie cât şi
pentru întreţinerea porţilor de la Polovragi sau a manifestărilor de
promovare a speologiei, a fost posibil datorită în primul rând
donaţiilor primite prin sistemul 2%, în contul clubului intrând din
doanţii aproximativ 7000 lei în ultimii patru ani.
Un aport financiar substanţial a fost obţinut si prin donaţiile
benevole ale membrilor şi din cotizaţii.
A fost obţinută o singură sponsorizare în valoare de 1000 lei
prin intermediul lui Silviu Bărbulescu, pentru manifestarea Famecul
Adâncurilor ediţia a V-a desfăşurată în data de 11 aprilie 2012.
Le mulţumesc încă o dată tuturor celor ce au împins mai
departe acestă mare familie numită Focul Viu.

26.06.2014
Bucureşti

Dumitru Radu Constantin
preşedinte A.S.Focul Viu

