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1. Informare / aplicare: Salvatori montani și salvatori speologi din cadrul SJSSBh angajați și voluntari,
dispecer, cluburi de speologie, speologi, custozi / administratori peșteri, entități ce exploatează turistic
peșteri.
2. Arhivare: Secretar Comisie de Monitorizare S.C.I.M. în cadrul SJSSBh.
3. Procedura de notificare salvaspeo a fost elaborată în baza:
-

Legea nr.402/2006 privind prevenirea accidentelor şi organizare activităţii de salvare din mediul
subteran speologic - în temeiul prevederilor Art. 4 – aliniat „a”şi prevederilor Art.28.

-

Normativ Salvaspeo România: Normele de prevenire a accidentelor în mediu subteran
speologic N-SR 01 Revizia 1/29.04.2021

-

Procedură privind acreditarea serviciilor publice salvaspeo, stabilirea componenței echipelor
salvaspeo și realizarea planurilor de prevenire și intervenție salvaspeo PS – SR 01/19.03.2020

-

Planul de intervenție salvaspeo județean

4. Scopul procedurii de notificare: prezenta procedură este necesară în desfășurarea activității de
prevenție în cadrul SJSSBh, sprijină acțiunile de auditare și control precum și actul managerial.
5. Domeniul de aplicare: notificarea salvaspeo este necesară în activitatea de prevenție, alarmare și
salvare privind desfășurarea activităților organizate în mediul subteran speologic care pot pune în pericol
siguranța, integritatea corporală sau viața participanților.
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6. Documente (reglementări) de referință aplicabile activității procedurate:
- Legea nr.402/2006 privind prevenirea accidentelor şi organizareaa ctivităţii de salvare din mediul
subteran speologic - în temeiul prevederilor Art. 4 – aliniat „a”şi prevederilor Art.28.
- H.G. 77 / 2003, privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane și organizarea
acțiunilor de salvare în munți
- Procedura de sistem privind managementul informațiilor și coordonarea resurselor în cazul acțiunilor de
căutare-salvare în zona montană și alte zone cu acces dificila MAI/DSUnr.3654din19.10.2017
- Metodologie privind cooperarea agențiilor specializate de intervenție și a altorentități cu competențe în
domeniu, pentru preluarea și gestionarea urgențelor primite prin SNAU112,nr.364/16.09.2020.
- Procedura operațională pentru activitatea de prevenție a SJSSBh
- Normativ Salvaspeo România: Normele de prevenire a accidentelor în mediu subteran speologic Revizia
1/29.04.2021
- Procedura de notificare salvaspeo pe teritoriul județului Bihor
7. Descrierea procedurii de notificare salvaspeo:
În cadrul SJSS Bihor există un responsabil prin fișa postului cu gestionarea avizelor / notificărilor
Salvamont – Salvaspeo și centralizarea acestora : Nistor Lucian - Consilier Tehnic Salvaspeo,
înlocuit prin delegarea responsabilității conform procedurii de delegare, dacă este cazul.
Responsabilul cu avizarea ia la cunoștință notificările si cererile de avizare primite pe adresele de
corespondență ale insituției, le analizează și le soluționează conform procedurilor de eliberare a
avizelor, pe categorii de activități, și prelucrează/centralizează notificările prezentate mai jos în
Procedura de notificare salvaspeo.
Procedura de notificare salvaspeo este publicată pe site-ul SJSSBihor (www.salvamontbihor.ro).
Adresa pe care se trimit notificările salvaspeo este salvamontbihor@yahoo.com
I. NOTIFICAREA ACTIVITĂŢILOR SPEOLOGICE (exceptând vizitarea peşterilor/sectoarelor de
peşteră amenajate pentru turismul speologic de masă sau specializat).
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 de
administratorul/custodele ariei naturale protejate sau, în lipsa desemnării acestora,de către Agenţia
Nationala pentru Arii Naturale Protejate (ANAMP) sau Agentia pentru Protectia Mediului Bihor, dupa caz.

*= 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-patrimoniuluispeologic/) ; 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 peșteră neamenajată sau destinată
turismului speologic specializat, poate fi inclus un grup format din maxim 10 persoane (cu exceptia
acțiunilor de salvare sau a exercițiilor salvaspeo) 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 TSA 2- Tehnici de echipare şi parcurgere în echipă a
peşterilor (aşa cum acestea sunt reglementate la nivelul Federaţiei Române de Speologie prin
Regulamentele Asociatiei Romane de Educatie Speologica, ca partener 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).
d) În cazul activităţilor speologice desfăşurate în peșteri care includ puţuri şi/sau porţiuni verticale de
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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 parcurgerea autonomă
impuse de dificultatea specifică peşterii în cauză.
e) În cazul activităţilor speologice desfăşurate în cavităţi cu galerii active cu grad de dificultate 4sau
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 3a
Legii 402 / 2006) persoanele care efectuează scufundări speologice trebuie să posede brevet de
scafandru de peşteră .
La organizarea turelor de scufundare speolgică se va ţine cont de recomandările „Comisiei de scafandri
de peşteră” din cadrul Salvaspeo România - CORSA
g) 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 recomandat ca responsabilul de tabără să fie instruit privind
Normativul Salvaspeo România, Normele de prevenire a accidentelor în mediul subteran speologic
Revizia 1/29.04.2021.
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.
h) Participanţiilor la activităţi speologice li se recomandă să posede o poliţă de asigurare în caz de
accident valabilă şi pentru practicarea speologiei.
i) Echipamentul tehnic utilizat,în integralitate,va respecta normele europene in domeniu.
Nerespectarea prevederilor prezentei proceduri, referitor la competenţele şi pregătirea ghizilor /
monitorilor / instructorilor conform prevederilor legale în vigoare ce asigură asistenţa în cadrul
acţiunilor desfăşurate, duce la asumarea responsabilitatii in caz unui accident.
Art.2) Accesul în peșteri, indiferent de scopul propus, se realizează în baza unei notificări conform
formularului din anexa 4.
Art. 3) În cazul notificărilor pentru peșterile cu grad ridicat de risc salvaspeo ce figurează in „Lista
Roșie” a Județului Bihor, conform anexei 1 a acestei proceduri, Consilierul Tehnic Județean poate reveni cu
o serie de sugestii și recomandări legate de oportunitatea activității respective la data indicată, ținând cont de
condițiile meteorologice, fenomene naturale, alte evenimente neprevăzute, care ar putea influența buna
desfășurare a activității.
Lista Roșie nu este o listă exhaustivă, ea cuprinde peșterile considerate cu grad ridicat de risc
salvaspeo în urma unor evaluări ce au avut în vedere o serie de factori : fluxul turistic, denivelări mai
mari de 200 m, sisteme labirintice, pericolul declanșării unor evenimente extreme ( viituri, prăbușiri,
pericol de rătăcire), gradul de accesibilitate în caz de accident etc, ce pot pune în pericol integritatea
fizică și psihică a celor aflați în subteran.
Orice activitate speologică, indiferent de natura ei, implică însă asumarea unor riscuri, asa că
includerea sau nu a unei cavități în „Lista Rosie” este pur subiectivă, reprezintă punctul de vedere al
SJSS Bihor și nu determină ca în peșterile ce nu sunt incluse pe această listă normele specifice și
măsurile generale de prevenție și protecție să nu fie în mod obligatoriu respectate.
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II. NOTIFICAREA ÎNCEPERII EXPLOATĂRII TURISTICE A PEŞTERILOR / SECTOARELOR
DE PEŞTERĂ AMENAJATE PENTRU TURISMUL SPEOLOGIC
Art.1.Măsuri preventive aplicate pentru desfăşurarea în siguranţă
peşterilor/sectoarelor de peşteră amenajate pentru turismul speologic .

a

vizitării

În cazul peşterilor / sectoarelor de peşteră în care se desfăşoară turismul speologic, exploatarea acestora
trebuie avizată de administratorul / custodele ariei naturale protejate sau, în lipsa desemnării acestora,
de către Agenţia Nationala pentru Arii Naturale Protejate (ANAMP) sau Agentia pentru Protecia Mediului
Bihor, dupa caz.
Ca principiu, se recomandă ca în orice activitate de vizitare organizată într-o peșteră amenajată,
destinată turismului speologic , grupul de vizitatori să fie asistat de ghizii de peşteră atestați care trebuie
să fie instruiți cu privire la prevenirea şi anunţarea accidentelor din mediul subteran speologic conform
normativului Salvaspeo România - Normele de prevenire a accidentelor în mediul subteran
speologic Revizia 1/29.04.2021
Art. 2. Începerea exploatării turistice a peșterilor / sectoarelor de peșteră amenajate pentru turism
speologic se face pe baza unei notificări conform formularului din anexa 4.
Art.3. Pentru peșterile amenajate cu destinație de turism speologic este necesară elaborarea unui
plan de intervenție salvaspeo specific.

Lista anexelor la procedură:
ANEXA 1
„Lista Roșie” a peșterilor din județului Bihor, situate in aria de responsabilitate a Serviciului
Județean Salvamont-Salvaspeo Bihor, cu grad ridicat de risc salvaspeo.
ANEXA 2
Lista peșterilor din județul Bihor în care se desfășoară turism speologic de masă
ANEXA 3
Lista peșterilor din județul Bihor în care se desfășoară turism speologic specializat
ANEXA 4
Formular de notificare salvaspeo
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