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PROCEDURA DE OBŢINERE A AVIZULUI SALVASPEO
aplicată pe raza administrativă a jud. Bihor

Preambul
Procedura de avizare salvaspeo a fost elaborată în baza :
 Legea nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din
mediul subteran speologic - în temeiul prevederilor Art. 4 – aliniat „a” şi prevederilor Art. 28.
 Ordinul Ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice nr. 1052 / 2014 - privind aprobarea
Metodologiei de atribuire a administrării şi a custodiei ariilor naturale protejate - în temeiul
prevederilor Anexei nr.9 - aliniat „b” - paragraf „iii”
de către Serviciul Judeţean Salvamont-Salvaspeo din Bihor.
Ea fost elaborată şi dezbătută împreună cu administratorii/custozii de arii naturale protejate din
jud. Bihor, între care îi amintim pe cei cu aria de responsabilitate cea mai intinsă: RNP-RomsilvaAdministraţia Parcului Natural Apuseni R.A. (autoritatea de management pentru Parcul Natural Apuseni, www.parcapuseni.ro) şi Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă - Bihor (custodele sitului Natura
2000 ROSCI0062 Defileul Crişului Repede - Munţii Pădurea Craiului, www.capdd-bihor.org şi www.padureacraiului.ro)
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor - http://apmbh.anpm.ro, precum şi cu cadre ale Şcolii Române de
Speologie - http://www.srspeo.ro şi Salvaspeo România - CORSA - http://www.salvaspeo.ro
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Secţiunea 1.

AVIZAREA ACTIVITĂŢILOR SPEOLOGICE*

( exceptând vizitarea peşterilor / sectoarelor de peşteră amenajate pentru turismul speologic de masă )

Art.1. Măsuri preventive aplicate pentru desfăşurarea în siguranţă a activităţilor speologice:
a) În cazul peşterilor situate în arii naturale protejate, activităţile speologice (pe scurt A.S.*)
trebuie avizate şi de administratorul/custodele ariei naturale protejate sau, în lipsa desemnării
acestora, de către Agenţia de Protecţia Mediului pe a cărei rază de competenţă este localizată
peştera (avizul salvaspeo fiind valabil numai împreună cu acest aviz)

*A.S.

= activităţi aşa cum sunt ele definite in OUG 57/2007 aprobată prin Legea 49/2011 art. 4, aliniat 32(

http://www.mmediu.ro/legislatie/acte_normative/protectia_naturii/biodiversitate/57-49.pdf) ; Ordinul Ministrului Mediului şi
Pădurilor nr. 1044/2012 - Art.12 (http://www.mmediu.ro/beta/comisia-patrimoniului-speologic/) ; Ordin Ministrului Mediului şi
Pădurilor 2410 / 2012 - PROCEDURA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI PENTRU ACTIVITĂŢI ÎN PEŞTERI aplicată de către Comisia
Patrimoniului Speologic la Art.2, alinat 4), paragrafele g) - k), m) - o) (http://www.mmediu.ro/beta/comisia-patrimoniului-

speologic/)

b) Ca principiu, în orice activitate speologică 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 (conducători de grup) cu pregătire specifică activităţii desfăşurate. Implicit
conducătorii de grup îşi asumă responsabilitatea privind rezultatele activităţii în cauză.
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. În caz contrar organizatorul trebuie să asigure serviciile de ghidaj / asistenţă din partea
unor persoane care au această competenţă (prin contract, protocol de colaborare, alte forme), .

** 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 cunoştiinţele necesare de parcurgere
autonomă impuse de dificultatea specifică peşterii în cauză.
e) În cazul activităţilor speologice desfăşurate în cavităţi active 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 cazul activităţilor speologice desfăşurate în cavităţi active cu grad de dificultate 5 (vezi Anexa 3
a Legii 402 / 2006) persoanele care efectuează scufundări speologice trebuie să posede brevet de
scafandru de peşteră („Cave diver”).
g) La organizarea turelor de scufundare speolgică se va ţine cont de recomandările „Comisiei de
scafandri de peşteră” din cadrul Salvaspeo România - CORSA
h) 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 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 participanţilor la tabără că deciziile responsabilului de tabără se vor aplica întocmai şi fără rezerve.

i) Participanţiilor la activităţi speologice li se recomandă să posede o poliţă de asigurare în caz de
accident valabilă şi pentru practicarea speologiei.
j) 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 si un echipament minim pentru realizarea tehnicilor de autosalvare: 2-3 carabiniere, 2
scripeţi, un blocator.
k) Echipamentul tehnic utilizat, în integralitate, va respecta normele europene in domeniu.
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l) Avizul salvaspeo AS poate fi:


Punctual - vizând efectuarea de activităţi într-o perioadă mai mică de 30 zile, vizând doar
unele peşteri



Anual - vizând efectuarea de activităţi pe perioada unui an calendaristic, vizând un bazin
/ areal carstic

urmând a se utiliza formularul de „Solicitare de aviz salvaspeo A.S.” aferent situaţiei
Art.2. Documente solicitate în vederea eliberării avizului :
a) Formularul tipizat „Solicitare aviz Salvaspeo - A.S. punctual / anual" completat conform
instrucţiunilor, inclusiv tabelul nominal ataşat.
b) Copii în format electronic (scanări sau foto) ale documentelor doveditoare a competenţei necesare
a persoanelor (menţionate la Art.1 aliniat „c” din prezenta procedură) care asigură conducerea / ghidajul
grupului în activităţile speologice desfăşurate pe durata turelor.
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.
Notă: Pentru expediere, vă rugăm să utilizaţi adresele de e-mail sau poştală din antet.În situaţia solicitării unui Aviy salvaspeo
punctual,documentele respective trebuie să ajungă la SJ Salvamont – Salvaspeo Bihor 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 salvaspeo - A.S.”
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 intenţionează să solicite un aviz
din partea custodelui / administratorului unei arii protejate, valabil pe o perioadă de 1 an sau mai
mare, pentru activităţi speologice, se poate aplica pentru eliberarea unui aviz salvaspeo aferent,
valabil pentru aceeaşi perioadă. În situaţia în care obţineţi avize anuale de la mai mulţi custozi /
administratori – spre exemplu un aviz de la PN Apuseni ptr. zona lor şi un altul de la C.A.P.D.D.
Bihor ptr. masivul Pădurea Craiului – e suficient să aplicaţi ptr un singur Aviz salvaspeo AS anual
dar precizaţi în solicitare toate zonele ptr. care urmează să solicitaţi.
Eliberarea acestui tip de aviz va fi condiţionată însă şi de asumarea de către organizatorul
activităţilor a obligaţiei de a notifica*, în scris, fiecare acţiune distinctă (tură sau tabără) care se va
desfăşura în baza acestui Aviz salvaspeo AS anual şi a remite notificarea către SJ SalvamontSalvaspeo Bihor prin e-mail, poştal sau direct.
c) Eliberarea Avizului Salvaspeo A.S. este gratuită pentru activităţile vizate de această secţiune.
d) În cazul eliberării unui Aviz Salvaspeo A.S. anual, Formularul de notificare complectat integral
trebuie să ajungă la SJ Salvamont – Salvaspeo Bihor, cu cel puţin 2 zile lucrătoare anterior datei la
care solicitantul va pleca spre locaţia de desfăşurare a activităţii.

*

= În situaţia grupărilor speologice cu mai mulţi membrii, recomandăm ca Formularul de notificare, în format digital, să fie
personalizat cu datele organizaţiei şi complectat cu nr. Avizului salvaspeo aferent. Ulterior el va fi distribuit tuturor membrilor din cadrul
organizaţiei care au competenţele necesare pentru a fi conducători de grup şi vor fi instruiţi privind modul de complectare şi modalitate
de remitere a acestor notificări.
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Secţiunea 2. AVIZAREA / REAVIZAREA EXPLOATĂRII TURISTICE A
PEŞTERILOR / SECTOARELOR DE PEŞTERĂ AMENAJATE PENTRU
TURISMUL SPEOLOGIC DE MASĂ

Art.4. Măsuri preventive aplicate pentru desfăşurarea în siguranţă a vizitării peşterilor /
sectoarelor de peşteră amenajate pentru turismul speologic de masă.
a) În cazul peşterilor / sectoarelor de peşteră în care se desfăşoară turismul speologic de masă,
(pe scurt T.S.M.) exploatarea acestora trebuie avizată şi de administratorul/custodele ariei naturale
protejate sau, în lipsa desemnării acestora, de către Agenţia de Protecţia Mediului pe a cărei rază
de competenţă este localizată peştera (avizul salvaspeo fiind valabil numai împreună cu acest aviz)
b) Ca principiu, se recomandă ca în orice activitate de vizitare organizată într-o cavitate
amenajată, destinată turismului speologic de masă, grupul de vizitatori să fie asistat de minim 2
persoane cu pregătire specifică activităţii desfăşurate.
c) Persoanele care efectuează ghidaj de peşteră, trebuie să fie instruite cu privire la prevenirea şi
anunţarea accidentelor din mediul subteran speologic conform normativului Salvaspeo România CORSA CRS N002 Normele de prevenire a accidentelor în mediul subteran speologic. Această
instruire va fi inclusă în instruirea periodică privind NSSSM efectuată de angajator şi certificată sub
semnătura celui instruit.
d) „Avizul salvaspeo - T.S.M.” se solicită de către persoana juridică care organizează şi operează
exploatarea turistică a peşterilor / sectoarelor de peşteră în care se desfăşoară turismul speologic
de masă.
Art.5. Documente solicitate în vederea eliberării avizului :
a) Formularul tipizat „Solicitare Aviz Salvaspeo - T.S.M. " completat conform instrucţiunilor
b) Copii în format electronic (scanări sau foto) ale „Avizului Salvaspeo - A.T.S.M.” (vezi Secţiunea 3 - Art.8 )
eliberat pentru peşterile / sectoarele de peşteră amenajate pentru turismul speologic de masă.
c) În situaţia în care solicitantul Avizului Salvaspeo TSM nu este persoana juridică care a obţinut
„Avizul Salvaspeo - A.T.S.M.” (proprietar, administrator, custode etc) se va depune şi o copie (scanări
sau foto) a contractului prin care solicitantul are dreptul de a opera exploatarea obiectivului.
d) Documentele (scanări sau foto) care vor conţine şi prevederi în conformitate cu normativelor
Salvaspeo România - CORSA CRS N002 Normele de prevenire a accidentelor în mediul subteran
speologic ; CRS P005 Atestarea Responsabilui Salvaspeo ; CRS P101 Planul de intervenţie salvaspeo
specific respectiv:
i. Regulamentul de funcţionare al obiectivului T.S.M.
ii. Regulamentul de vizitare al obiectivului T.S.M.
iii. Normele specifice pentru sănătate şi securitate în muncă care se vor aplica în obiectivului
T.S.M.
e) Lista persoanele care efectuează ghidaj de peşteră în obiectivul T.S.M.
f) Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului privind faptul că, în cadrul obiectivului turistic
respectiv sunt respectate prevederile Art.4, aliniat „c” din prezenta procedură.
g) Certificatele de conformitate pentru echipamentul tehnic specific utilizat de către personalul care
efectuează ghidaj de peşteră şi de către vizitatori (unde e cazul) pe timpul prezenţei în subteran
Notă: Pentru expediere, vă rugăm să utilizaţi adresele de e-mail sau poştală din antet.
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Art.6. Procedura de eliberare a „Avizului salvaspeo - T.S.M.”
a) După depunerea formularului de solicitare a Avizului Salvaspeo - T.S.M. se va stabili de comun
acord cu solicitantul data la care o echipă de consilieri din cadrul serviciului va efectua o deplasare la
locaţia obiectivului pentru a verifica integritatea, funcţionalitatea şi siguranţa în cadrul obiectivului.
b) În termen de 5 zile lucrătoare de la efectuarea vizitei se va redacta un raport preliminar în care
se vor preciza toate aspectele ce ţin de accesul şi siguranţa clientului / vizitatorului constatate ca fiind
nefuncţionale / perfectibile şi necesar a fi remediate.
c) În situaţia în care se impun lucrări de reparaţii şi refacere de amploare, solicitantul avizului va
notifica finalizarea acestora şi va solicita efectuarea unei noi vizite a echipei de consilieri din cadrul
serviciului.
d) Procedura precizată la aliniatele „b” şi „c” se va repeta ori de cîte ori este necesar.
e) În termen de 5 zile lucrătoare de la efectuarea ultimei vizite, consilierii vor redacta rezoluţia
finală.
f) Avizul se eliberează în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data redactării rezoluţiei finale a
consilierilor.
g) Taxa de eliberare a Avizului Salvaspeo - T.S.M. nu este fixă, fiind determinată de numărul de
persoane din cadrul serviciului şi de deplasări necesar a fi efectuate în teren.
h) Taxa de eliberarea a Avizului Salvaspeo - T.S.M. se achită de către solicitant în termen de 5 zile
lucrătoare de la data eliberării facturii de către SJS-SBh.
i) Avizul Salvaspeo - T.S.M.. se înmânează solicitantului după efectuarea plăţii.
j) Avizul Salvaspeo - T.S.M. este valabil pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, termen după
care trebuie solicitată eliberarea unui nou Aviz Salvaspeo - T.S.M.
k) Avizul Salvaspeo - T.S.M. nu este transmisibil.
Art.7. Retragerea / anularea „Avizului salvaspeo - T.S.M.”
a) Emitentul Avizului Salvaspeo T.S.M. îşi rezervă dreptul de a verifica obiectivul din punct de
vedere al siguranţei speologice. Orice fel de deficienţe constate vor fi aduse la cunoştiinţa
operatorului şi proprietar/administrator/custode.
b) În funcţie de gravitatea situaţiei se poate recomanda suspendarea temporară a exploatării
turistice, fie total, fie parţial pe parcursul amenajat, urmând a se stabili de comun acord un program
şi un termen de remediere a deficienţelor.
c) În eventualitatea în care situaţia persistă sau se agravează şi nu se iau măsurile recomandate
pentru remedierea acesteia, emitentul Avizului Salvaspeo T.S.M. va retrage şi anula Avizul
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Secţiunea 3. AVIZAREA AMENAJĂRILOR SPEOLOGICE CU DESTINAŢIE
TURISM SPEOLOGIC DE MASĂ
Art.8. Amenajarea sau reamenajarea peşterilor / sectoarelor de peşteră în care se doreşte
practicarea turismului speologic de masă (pe scurt A.T.S.M.) necesită, printre altele obţinerea „Avizului
salvaspeo - A.T.S.M.”. Deasemenea amenajarea peşterilor / sectoarelor de peşteră pentru
desfăşurarea turismului speologic de masă, trebuie avizată şi de administratorul/custodele ariei
naturale protejate sau, în lipsa desemnării acestora, de către Agenţia de Protecţia Mediului pe a
cărei rază de competenţă este localizată peştera (avizul salvaspeo fiind valabil numai împreună cu acest aviz)
Art.9. Avizul salvaspeo - A.T.S.M. nu include şi avizarea exploatării peşterilor / sectoarelor de
peşteră în care se doreşte practicarea turismului speologic de masă. Avizul pentru exploatare se
obţine prin aplicarea procedurii descrise la Secţiunea 2.
Art.10. Documente solicitate în vederea eliberării avizului :
a) Formularul tipizat „Solicitare Aviz salvaspeo - A.T.S.M. " completat conform instrucţiunilor
b) Proiectul tehnic al amenajări, în care se precizează
i. Elementele de identificarea cavităţii - denumire conform Cadastrul peşterilor din România ;
locaţia (inclusiv coordonate GPS) ; unitatea administrativ-teritorială pe raza căruia este localizată
cavitatea ; denumirea custodelui/administratorului ariei în care este localizată cavitatea sau în
lipsa desemnării acestora, a Agenţie de Protecţia Mediului.
ii. Planşele desenate, descrierile tehnice, breviarele de calcul ale elementelor de acces şi de
siguranţă în A.T.S.M. - traseul de acces, poduri, podeţe, scări, platforme, balustrade etc.
iii. Planul specific de intervenţie salvaspeo al A.T.S.M. - conform prevederilor Legii 402 / 2006 şi
normativelor Salvaspeo România - CORSA CRS P101 Planul de intervenţie salvaspeo
specific respectiv,
c) CV - ul profesional al coordonator-ului / -ilor proiectului de amenajare, cu referire la experienţa în
lucrări similare.

Art.11. Procedura de eliberare a „Avizului salvaspeo - A.T.S.M.”
a) După depunerea formularului de solicitare a Aviz salvaspeo - A.T.S.M., se va stabilii de comun
acord cu solicitantul data la care o echipă de consilieri tehnici salvaspeo din cadrul SJS-SBh va
efectua o deplasare la obiectivul vizat alături de proiectant.
b) În termen de 5 zile de la efectuarea vizitei se va redacta un raport preliminar în care se vor
preciza toate aspectele ce ţin de siguranţa vizitatorului constatate ca fiind perfectibile sau necesare a
fi modificate faţă de proiectul iniţial.
c) În situaţia în care se impune o modificare a proiectului iniţial, varianta finală a acestuia se va
remite SJS-SBh spre avizare.
d) Avizul se eliberează în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data recepţionării tuturor
documentelor solicitate şi a complectărilor cerute solicitantului în vederea eliberării acestuia.
e) Taxa de eliberare a Avizului salvaspeo - A.T.S.M. nu este fixă fiind determinată de numărul de
persoane din cadrul SJS-SBh şi de deplasări necesar a fi efectuate în teren. Ea se va calcula la
finele perioadei de evaluare.
f) Taxa de eliberarea a Avizului salvaspeo - A.T.S.M. se achită de către solicitant în termen de 5
zile lucrătoare de la data eliberării facturii de către SJS-SBh.
g) Avizul salvaspeo - A.T.S.M. se înmânează solicitantului după efectuarea plăţii.
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Secţiunea 4. AVIZAREA AMENAJĂRILOR SPEOLOGICE CU DESTINAŢIE
TURISM SPEOLOGIC SPECIALIZAT*
Art.12. Amenajarea sau reamenajarea peşterilor / sectoarelor de peşteră în care se doreşte
practicarea turismului speologic specializat (pe scurt A.T.S.S.) necesită, printre altele, obţinerea
„Avizului salvaspeo - A.T.S.S.”. Deasemenea, acest gen de amenajare A.T.S.S. trebuie avizată şi de
administratorul/custodele ariei naturale protejate sau, în lipsa desemnării acestora, de către Agenţia
de Protecţia Mediului pe a cărei rază de competenţă este localizată peştera ( avizul salvaspeo fiind valabil
numai împreună cu acest aviz)
„* ” = aşa cum este definit în OUG 57/2007 modificată şi aprobată prin Legea 49/2011 art. 4, aliniat 32
Art.13. Recomandări de ordin general
a) La efectuarea amarajelor se vor utiliza tehnicile şi procedurile de „Tehnica Speologiei Alpine”
recomandate, adoptate şi aplicate de Federaţia Română de Speologie şi Asociaţia Română ptr
Educaţie Speologică în regulamentul Şcolii Române de Speologie.
b) Amenajarea sau reamenajarea peşterilor / sectoarelor de peşteră în care se doreşte practicarea
A.T.S.S. să se facă utilizând exclusiv amaraje adaptate la: tipul cavităţii, natura rocii în care este
dezvoltată cavitatea, ţinând însă cont de nevoia unei redundanţe crescute în cazul unui trafic intens.
c) În situaţia în care în peşterile / sectoarele de peşteră există echipări anterioare, se va ţine cont
de existenţa acestora în plantarea altora noi, dacă e necesar.
Art.14. Documente solicitate în vederea eliberării avizului :
a) Formularul tipizat „Solicitare Aviz salvaspeo - A.T.S.S. " completat conform instrucţiunilor
b) Proiectul tehnic al amenajării/ reamenajării, în care se precizează
i. Elementele de identificarea cavităţii - denumire conform Cadastrul peşterilor din România ;
locaţia (inclusiv coordonate GPS) ; unitatea administrativ-teritorială pe raza căruia este localizată
cavitatea ; denumirea custodelui/administratorului ariei în care este localizată cavitatea sau în
lipsa desemnării acestora, a Agenţie de Protecţia Mediului.
ii. Harta cavităţii cu traseul de acces şi fişele de echipare ; breviarele de calcul ale elementelor
de acces şi de siguranţă în A.T.S.S.
iii. Lista persoanelor care vor participa la implementarea proiectului şi CV - ul de speolog al
coordonator-ului / -ilor şi participanţilor la proiectul de amenajare, cu referire la competenţele
TSA şi experienţa în lucrări similare.
iv. Certificatele de conformitate pentru materialele specifice utilizate.
v. Declaraţia titularului cererii privind asumarea responsabilităţii pentru echipările care vor fi
efectuate.
iv. Planul specific de intervenţie salvaspeo al A.T.S.S. - conform prevederilor conform
prevederilor Legii 402 / 2006 şi normativelor Salvaspeo România - CORSA CRS P101 Planul
de intervenţie salvaspeo specific respectiv.
Art.15. Procedura de eliberare a „Avizului salvaspeo - A.T.S.S.”
a) După depunerea formularului de solicitare a Aviz salvaspeo - A.T.S.S., dacă este necesar, se va
stabilii de comun acord cu solicitantul data la care o echipă de consilieri tehnici salvaspeo din cadrul
SJS-SBh va efectua o deplasare la obiectivul vizat alături de coordonatorul proiectului de amenajare
/ reamenajare.
b) În situaţia în care în peşterile / sectoarele de peşteră vizate de ATSS există echipări anterioare
sau poligoane amenajate de Şcoala Română de Speologie sau Salvaspeo Romania - CORSA,
solicitantul trebuie să obţină de la entitatea în cauză un acord în scris privind afectarea echipărilor
respective.
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c) În termen de 5 zile de la efectuarea vizitei se va redacta un raport preliminar în care se vor
preciza toate aspectele ce ţin de siguranţa vizitatorului constatate ca fiind perfectibile sau necesare a
fi modificate faţă de proiectul iniţial.
d) În situaţia în care se impune o modificare a proiectului iniţial, varianta finală a acestuia se va
remite SJS-SBh spre avizare.
e) Avizul se eliberează în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data recepţionării tuturor
documentelor solicitate şi a complectărilor cerute solicitantului în vederea eliberării acestuia.
f) Taxa de eliberare a Avizului salvaspeo - A.T.S.S. nu este fixă fiind determinată de numărul de
persoane din cadrul SJS-SBh şi de deplasări necesar a fi efectuate în teren. Ea se va calcula la
finele perioadei de evaluare.
g) Taxa de eliberarea a Avizului salvaspeo - A.T.S.S. se achită de către solicitant în termen de 5
zile lucrătoare de la data eliberării facturii de către SJS-SBh.
h) Avizul salvaspeo - A.T.S.S. se înmânează solicitantului după efectuarea plăţii.
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