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PROCEDURA DE OBTINERE
a Avizului de Siguranta speologica
aplicata pe raza administrative a jud. Hunedoara

Procedura de avizare salvaspeo a fost elaborată în baza Legii nr. 402/2006 privind prevenirea
accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic, de către Serviciul
Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo din Hunedoara, în temeiul prevederilor Art. 4 – aliniat „a” şi
prevederilor Art. 28. Ea fost elaborată şi dezbătută împreună cu administratorii/custozii de arii
naturale protejate din jud. Hunedoara, între care îi amintim pe cei mai importanţi: Administrația
Parcului Național Retezat, Administraţia Parcului Natural Gradiștea-Muncelului Cioclovina, Academia
Română.
Art.1.
Măsuri preventive aplicate pentru desfăşurarea în siguranţă a activităţilor
speologice:
a) În cazul peşterilor situate în arii naturale protejate, activităţile speologice trebuie avizate şi de
administratorul/custodele ariei naturale protejate (avizul salvaspeo fiind valabil numai împreună cu
acest aviz).
b) Ca principiu, în orice activitate speologică de vizitare organizată într-o cavitate neamenajată sau
destinată turismului specializat, poate fi inclus un grup format din maxim 10 persoane, grup care va
fi asistat de minim 2 persoane cu pregătire specifică activităţii desfăşurate.
c) Persoanele care organizează / efectuează activităţi speologice / ghidaj de peşteră, trebuie să
posede o competenţă echivalentă cel puţin cu nivelul TSA2* - Tehnici de echipare şi parcurgere în
echipă a peşterilor (aşa cum acestea sunt reglementate la nivelul Federaţiei Române de Speologie prin Regulamentele Şcolii
Române de Speologie, ca structură a acestei federaţii), competenţă ce poate fi probată de un atestat / brevet /
diplomă etc. sau să asigure serviciile de ghidaj / asistenţă din partea unor persoane care au această
competenţă. * TSA2 = Tehnica Speologiei Alpine nivelul 2
d) În cazul activităţilor speologice desfăşurate în cavităţi care includ puţuri şi/sau porţiuni verticale
de traseu, respectiv peşteri cu grad de dificultate 3 sau superior ( vezi Anexa 3 a Legii 402 / 2006 )
toţi participanţii la tura speologică trebuie să posede o competenţă echivalentă cel puţin cu nivelul
TSA1* - Tehnici de progresie autonomă pe coardă (aşa cum acestea sunt reglementate la nivelul Federaţiei Române
de Speologie prin Regulamentele Şcolii Române de Speologie, ca structură a acestei federaţii), competenţă ce poate fi
probată de un atestat / brevet / diplomă etc. * TSA1 = Tehnica Speologiei Alpine nivelul 1
Notă: În cazul acţiunilor de explorare în acest gen de cavităţi se recomandă ca toţi participanţii
la tura speologică să posede competenţe TSA 2 (vezi definiţia de la aliniatul “c”).
e) În cazul activităţilor speologice desfăşurate în cavităţi cu grad de dificultate 4 sau superior ( vezi
Anexa 3 a Legii 402 / 2006 ) toţi participanţii la tura speologică trebuie să ştie să înoate.
f) În situaţia taberelor cu caracter speologic, al căror program prevede intrări succesive în
subteran, cu participarea mai multor persoane organizate în echipe diferite, se va desemna un
„responsabil de tabără” care posedă o competenţă echivalentă cel puţin cu nivelul TSA2 (vezi definiţia
de la aliniatul “c”) şi are experienţă speologică. Este recomandabil ca responsabilul de tabără să fie
instruit şi ca „responsabil Salvaspeo” competenţă definită în procedura CRS P005 Atestarea
Responsabil Salvaspeo adoptată de Salvaspeo România – CORSA în 2009.
Notă: Responsabilul de tabără va purta responsabilitatea organizării şi respectării programului
taberei, va gestiona şi monitoriza numărul şi componenţa echipelor care intră în subteran, orarul
intrărilor în cavitate, existenţa echipamentului tehnic necesar. Se va aduce la cunoştiinţa tuturor
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participanţilor la tabără că deciziile responsabilului de tabără se vor aplica întocmai şi fără
rezerve.
g) Participanţiilor la activităţi speologice li se recomandă să posede o poliţă de asigurare în caz de
accident valabilă şi pentru practicarea speologiei.
h) Persoanele care ghidează / conduc grupul / echipa în cavitate vor avea obligatoriu asupra lor o
trusă indiviudală de prim ajutor şi materialele necesare pentru amenajarea unui „punct cald” în caz
de necesitate.
i) Echipamentul tehnic utilizat, în integralitate, va respecta normele europene in domeniu.
Art.2.

Documente solicitate în vederea eliberării avizului

a) Formularul tipizat „Solicitare aviz Salvaspeo" completat conform instrucţiunilor, inclusiv tabelul
nominal ataşat.
b) Copii în format electronic (scanări sau foto) ale documentelor doveditoare a competenţei
necesare a persoanelor care asigură asistenţa / ghidajul la activităţile speologice desfăşurate pe
durata turelor, persoane menţionate la Art.1 aliniat „c”.
c) În cazul taberelor cu caracter speologic se vor transmite informaţii privind competenţa persoanei
care va fi desemnată ca „responsabil de tabără” şi a celor care vor conduce echipele care intră în
subteran.
Pentru expediere, vă rugăm să utilizaţi adresele de e-mail sau poştală din antet. Documentele
respective trebuie să ajungă la SPJ Salvamont – Salvaspeo Hunedoara cu cel puţin 7 zile anterior
datei la care solicitantul va pleca spre locaţia de desfăşurare a activităţii.
Art.3.

Procedura de eliberare a avizului

a) Avizul se eliberează în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data recepţionării tuturor
documentelor solicitate în vederea eliberării acestuia.
b) Atenţie! În situaţia în care organizatorul unor activităţi speologice solicită şi obţine un aviz pentru
activităţi de vizitare, cercetare, explorare, cartare, documentare în mediul subteran, din partea
custodelui / administratorului, valabil pe o perioadă de 1 an sau mai mare, avizul salvaspeo aferent
va fi valabil pentru aceeaşi perioadă. Eliberarea acestui tip de aviz va fi condiţionată însă şi de
asumarea de către organizator a obligaţiei de a notifica, în scris, prin e-mail, poştal sau direct, fiecare
acţiune distinctă (tură sau tabără) care se va desfăşura în baza acestui aviz anual.
c) Eliberarea Avizului Salvaspeo este gratuită.
d) Formularul de notificare trebuie să ajungă la SPJ Salvamont – Salvaspeo Hunedoara, cu cel
puţin 3 zile lucrătoare anterior datei la care solicitantul va pleca spre locaţia de desfăşurare a
activităţii.
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