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Către

SC MIXT WEB SRL
Referitor la solicitarea d-voastră privind avizarea activitaţilor speologice (vezi nota de la subsolul paginii)
desfăşurate de dumneavoastră în arealul carstic al judeţelui Bihor, în cursul anului 2019 vă comunicăm :
AVIZUL SALVASPEO FAVORABIL
pentru anul 2019
al Serviciului Judeţean Salvamont-Salvaspeo Bihor, cu respectarea următoarelor norme:

✓
✓

✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓

Avizul salvaspeo al SJ Salvamont-Salvaspeo Bihor este valabil numai împreună cu avizul custodelui
cavităţii sau ariei protejate în care este localizată cavitatea, după caz.
Avizul salvaspeo al SJ Salvamont-Salvaspeo Bihor este valabil numai în condiţiile în care veţi respecta
procedura de notificare salvaspeo a activităţilor speologice subterane organizate de clubul dvs.
notificare pe care vă recomandăm să o efectuaţi în timp util, respectiv în cursul zilelor lucrătoare, până
la orele 14:00.
Conducerea SC MIXT WEB SRL va informa şi instrui membrii organizaţiei, care au competenţele TSA
necesare ptr. a coordona şi conduce activităţi speologice subterane, despre procedura de notificare
salvaspeo şi va recomanda respectarea acestei proceduri.
În cursul activităţilor speologice subterane organizate veţi respecta prevederile “Procedurii de avizare
salvaspeo în jud. Bihor” privind competenţele TSA ale persoanelor care coordonează şi conduc
activităţile speologice organizate precum şi cele ale membrilor echipelor de speologi care intră în
cavităţi cu grad de dificultate 3 sau superior ( vezi Anexa 3 a Legii 402 / 2006 ).
Persoanele care ghidează / conduc grupul / echipa în cavitate sunt obligate să verifice la plecarea în
tură următoarele elemente: starea vremii ; existenţa a cel puţin unei folii de supravieţuire şi a unei surse
de căldura. Fiecare participant la tură va poseda minim 2 surse de iluminare independente şi
funcţionale şi rezervele de baterii şi/sau acumulatori pentru acestea.
Înaintea intrării în subteran, coordonatorul acţiunii se va îngrijii de identificarea celei mai apropiate zone
în care serviciul de telefonie mobilă este accesibil şi va comunica această locaţie tuturor participanţilor.
În caz de accidentare a vreunui participant la o activitate speologică subterană se va alerta imediat SJ
Salvamont-Salvaspeo Bihor, fie prin apel la 112, fie prin apel la 0SALVAMONT (0725826668).
Prezentul aviz este valabil numai pentru activităţi speologice subterane organizate de SC MIXT WEB
SRL desfăşurate în arealul carstic al judeţului Bihor în cursul anului 2019. Alte activităţi similare sau de
altă natură, de suprafaţă, organizate în cursului anului 2019 necesită emiterea unui alt aviz.
Nerespectarea prevederilor prezentei proceduri de avizare referitor la competentele si pregatirea
ghizilor/monitorilor/instructorilor conform prevederilor legale in vigoare ce asigura asistenta in cadrul
actiunilor desfasurate duce la pierderea valabilitatii avizului eliberat.
SJ Salvamont-Salvaspeo Bihor nu va fi făcut răspunzător pentru orice daună personală, accidentare
sau deces survenite ca urmare a activităţilor desfăşurate.
Prof. Lucian Nistor
Consilier Tehnic Salvaspeo

Prezentul document avizează numai activităţi speologice organizate de persoane juridice care desfăşoară activităţi speologice aşa cum sunt ele definite in OUG 57 /
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Reţineţi necesitatea de a obţine avizele din partea custodelui / administratorului ariilor protejate în care
organizaţi activităţile.
Echiparea de trasee şi/sau poligoane tehnice proprii nu intră sub incidenţa acestui aviz ci necesită o
avizare separată.
Nu omiteţi trimiterea de notificări în timp util ptr. a vă putea răspunde promt în situaţia în care e posibil
să existe avizate acţiuni cu caracter similare organizate de terţi în aceleaşi locaţii sau perioade, evitând
astfel situaţia neplăcută de a vă suprapune prezenţa simultană pe acelaşi traseu / poligon tehnic în
prezenţă clienţilor.
Nu ezitaţi în a ne semnala acţiuni similare celor organizate de dvs. dacă aveţi bănuiala că ele sunt
organizate ilegal şi de către persoane fără competenţele necesare. Ne veţi sprijini atât pe noi cât şi pe
custozi / administratori de arii protejate în efortul de a sancţiona asemenea acţiuni şi veţi contribui la
eliminarea concurenţei neloiale.
Am rămâne profund îndatoraţi dacă ne-aţi semnala dispariţia, furtul, distrugerea, defectarea semnelor
de marcaj, indicatoarelor turistice, a amenajărilor de siguranţă de pe traseele turistice, celor de alpinism
şi escaldă şi de la obiectivele turistice echipate tehnic pentru a remedia cât mai repede posibil aceste
lipsuri şi eventual a identifica autorii.
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