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Către
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Raport de activitate al
Consiliului Director
pentru perioada iunie 2014 – noiembrie 2018
În luna Iunie 2014, a fost ales de către Adunarea Generală a
A.S. “Focul Viu” Bucureşti, Consiliu Director cu următoarea
componenţă:
Dumitru Radu – Preşedinte;
Hristescu Mihai – Vicepreşedinte;
Zloteanu Octavian – Responsabil Tehnic;
Serban Dragos – Secretar Stiintific;
Mihu Octavian – Responsabil Financiar.
În acest mandat s-au realizat următoarele puncte importante:
- S-a finalizat in proportie de 95% sistematizarea Bazinului Carstic
Tismana;
- S-au topografiat cca.1400m de galerii atat in Bazinul 2116 cat si in
Pestera Polovragi;
- In Pestera Polovragi a fost topografiata Galeria “Costi Ungureanu” ce
a condus la actuala dezvoltare a cavitatii, de 10793m.
Ridicarile topografice au fost efectuate de Dragos Serban, Roxana
Gama, Mihai Hristescu, Radu Dumitru.
- S-a continuat explorarea Avenului de sub Varful Grind cu
participanti din asociatii similare din tara si din Bulgaria, fiind
proiectul cel mai important la care asociatia a luat parte.

- S-au întocmit rapoartele de deplasare ale tuturor turelor asociatiei,
acestea fiind publice pe pagina asociatiei;
- Au fost publicate 3 articole in revista F.R.S. “Speomond”: Pestera
Limanu, Pestera Polovragi si Avenul Grind. Autori au fost Gigi
Dragomir, Octavian Mihu si Radu Dumitru.
- Gigi Aldica si Radu Dumitru au scris istoricul asociatiei pentru
volumul “10000” propus de Dl. Marcian Bleahu, publicatie in curs de
tiparire.
- S-au trasat limitele a trei arii protejate in cadrul proiectului “Inspire”
al Asociatiei Rangerilor din Romania (Pestera Ratei, Sura Mare, Avenul
Grind si Pestera Staciului), proiect la care a lucrat Radu Dumitru si in
urma caruia asociatia a incasat suma de 5600 lei;
- S-a schimbat coarda fixă de pe cascadele de 6m si de 18m din
Peştera Pârgavului în tabăra de vară din 2017 cu o coardă nouă de
10mm;
- S-au înregistrat 18 cereri de înscriere în asociaţie;
- Participarea la şcolile organizate de Federaţia Română de
Speologie a fost una meritorie, cu procentaj de absolvire de
90%, însă relativ scăzută ca şi număr de participanţi: 6
membri absolvind nivelul T.S.A.1, 1 membru T.S.A. 2., 1 membru
Lector asistent topografie.
- Pagina noastră de internet a fost actualizată si intretinuta constant
de Radu Dumitru.
- S-a achizitionat spatiu pe server dedicat, cu plata anuala;
- S-au obtinut trei premii Nationale:
1) Premiul publicului la EuroSpeleo Image’In Festival 2014 pentru
filmul “Pestera cu Apa de la Manastirea Tismana” – Radu Dumitru;
2) Locul II la EuroSpeleo Image’In Festival 2014 pentru filmul “Pestera
cu Apa de la Manastirea Tismana” Radu Dumitru;
3) “Best Map” pentru harta Avenului de sub Varful Grind in Cadrul
Balkan Caver’s Camp 2018, Baru Mare.

- S-a obtinut o mentiune internationala “Best 10” cu descrierea
vizuala a Avenului de sub Varful Grind la Speleofilm Festival 2018,
Ogulin, Croatia. Autor Radu Dumitru.
- S-au înregistrat un număr de 38 activităţi întreprinse de
membrii A.S.Focul Viu pe perioada mandatului. Ponderea
principală avand-o turele de initiere, urmate de turele de recartare si
cele de explorare;
- S-a efectuat intre 1 si 22 noiembrie inventarul cartilor aflate la
magazia clubului de către Dragos Serban, Roxana Gama si Gabriel
Dinu. Biblioteca este depozitata într-un fişet separat de restul
materialelor;
- Au fost realizate doua inventare a echipamentelor speologice in
datele de 18.06.2017 (Radu Dumitru, Razvan Olaru, Roxana Gama) si
in 26.09.2018 (Dragos Serban, Roxana Gama, Gabriel Dinu).
- S-au achiziţionat:
o 300 m de coardă statică de 9mm;
o 251 m coardă statică de 10mm;
o 42 carabiniere cu siguranţă;
o 5 carabinere fara siguranta;
o 2 banane de 28l;
o 1 cort de bivuac subteran;
o 50 Amaraje complete (plachete + verigi);
o 2 Tablete Android de 7” (una fiind distrusa si inlocuita cu alta noua);
o 26 anouri de diferite mărimi;
o Aprox. 200 spituri;
o 1 cort de 2 persoane;
o 1 cort de 4 persoane;
o 2 mese camping;
o 3 scaune camping;
o set de vase de 8 persoane pentru tabere;
o aragaz pentru tabere;
o diferite accesorii de gatit pentru tabere (vesela, butelii aragaz etc.);
o 60 gujoane 10mm;

o 3 Blocatoare cu maner pentru inlocuirea celor uzate;
o 1 croll pentru inlocuirea altuia uzat;
o 1 coborator simplu (donatie de la M. Hristescu)
- Au fost achitate serviciile de hosting si, de anul acesta, cel al
domeniului foculviu.ro.
- S-au realizat 500 de autocolante si 40 de tricouri cu insemnele
asociatiei ce au fost suportate financiar de Mihai Hristescu.
La magazia clubului au fost scoase din uz (casat) toate materialele
aflate la limita de varsta consemnata de producator precum si cele
deteriorate.
Neoprenele sunt în număr de 5 complete. Starea lor este
satisfăcătoare.
Bilanţul contabil anual a fost întocmit de catre o Persoana Fizica
Autorizata pentru intreaga perioada a mandatului, contra sumei de
700 lei anual.
Efortul financiar a fost posibil datorită în primul rând donaţiilor
primite prin sistemul 2%, în contul clubului intrând din
donaţii aproximativ 16000 lei în ultimii patru ani.
Pentru anul in curs, suma este aproape dubla fata de anii anteriori,
multe persoane din afara asociatiei donand prin sistemul 2% datorita
expunerii foarte bune a asociatiei pe internet. Suntem singura
speologica din tara cu rapoartele la zi online !
Exercitiul financiar pentru anul in curs se incheie in anul 2019.
Achizitiile din 2018 sunt detaliate in anexa.
Nu in ultimul rand, pe durata acestui mandat nu a avut loc nici un
accident in turele desfasurate de membrii asociatiei !
Le mulţumesc tuturor celor ce au împins mai departe familia
Focul Viu !!!

28.11.2018

Radu Constantin Dumitru
Presedinte A.S.Focul Viu

Anexa: Achizitii A.S.Focul Viu 2018:
Rucsac pentru ustensile tabere Rockbag 35l Simond = 190 lei
Masuta camping pentru aragaz = 58 lei
2 sticle de apa transparenta = 16 lei
4 carabiniere pentru lonje Simond Rocky albastre = 76 lei
10 carabiniere cu siguranta Simond Rocky galben x 23 lei = 230 lei
10 verigi rapide GO 7 Peguet = 19,90 lei x 10 = 190 lei
4 butelii cu valva pentru aragazul asociatiei = 48 lei
contabilitate 2018 = 700 lei
consumabile (cartus imprimanta, discuri, dosare etc.) = 280 lei
100m coarda semistatica Simond Stat 9mm = 560 lei
Plata Hosting TLH website www.foculviu.ro = 130 lei
Scaun camping = 45 lei
10 carabiniere cu siguranta Simond Rocky albastru x 23 lei = 230 lei
2 bucle 60cm Simond x 15 lei = 30 lei
Deplasare Congres Balkan (taxa+combustibil) = 140 + 157 + 185 = 482 lei
Poignee PETZL Ascension dreapta = 240 lei
Semicoarda dinamica Simond 7,5mm violet = 190 lei
Deplasare AG FRS Zarnesti 10 august 2018 (combustibil) = 128 + 126 = 254 lei
8 bucle 80 cm Singing Rock = 120 lei
4 bucle 60 cm Singing Rock = 48 lei
2 bucle 80 cm Mammut = 50 lei
1 croll S Petzl = 200 lei
30 plachete coudee Petzl = 450 lei
30 spituri = 210 lei
100m coarda semistatica Simond Stat 9mm = 560 lei
8 bucle 120 cm Simond x 21 lei = 168 lei
2 bucle 175 cm Simond x 26 lei = 52 lei
1 x set vase 2 persoane inox Cookset Quechua = 65 lei
10 carabiniere Rocky Simond galbene x 23 lei = 230 lei
2 verigi rapide GO 7 Simond x 14 lei = 28 lei
3 carabiniere Rocky Simond fara sig argintii x 19 lei = 57 lei
snur 3mm Simond 10m = 15 lei
snur 4mm Simond 10m = 16 lei
6 bucle Singing Rock 60 cm = 12 lei x 6= 64,8 lei
51 m coarda Singing Rock 10,5mm = 333,9 lei
6 butelii Optimus 260 ml + 2 butelii Optimus 550 ml = 269,55 lei

16 butelii CampinGaz x 11,90 lei = 190,4 lei
20 tricouri Grind 2018 = 640 lei
Domeniu www.foculviu.ro = 66,64 lei
TOTAL: 7613,19 lei
NOTA; Exercitiul financiar pe anul 2018 se incheie in 2019, bilantul contabil
trebuind a fi depus pana la 1.05.
Intrari cont FV 2018 din 2%:
1) 14.03.2018: 822,49 lei
2) 16.04.2018: 2382,49 lei
3) 17.05.2018: 28,49 lei
4) 21.05.2018: 217,49 lei
5) 31.05.2018: 138,49 lei
6) 4.06.2018: 373,49 lei
7) 11.06.2018: 276,49 lei
489,49 lei
8) 12.06.2018: 406,49 lei
9) 14.06.2018: 504,49 lei
10) 6.07.2018: 467,49 lei
11) 10.07.2018: 65,49 lei
12) 12.07.2018: 693,49 lei
13) 13.07.2018: 134,49 lei

