
Trimte prin e-mail, la adresa - salvamonthd@yahoo.com, sau poştal la adresa : 
– Deva, 330025, str. 1 Decembrie 1918, nr. 28, jud. Hunedoara, Romania 

 
INSTITUŢIA / 
ORGANIZAŢIA: 
 
Adresa :  
Nr. înregis. 
Reg.Com. /  RSEAF :  
Cod fiscal :  
Telefon :  
Fax :  
E-mail :  
Pagină web :  

 
 

FORMULAR DE NOTIFICARE  
privind acţiuni derulate în zona de responsabilitate a SPJ Salvamont-Salvaspeo Hunedoara 

sub avizul salvaspeo nr. _________________ 
 

Prin prezenta vă notificăm organizarea acţiunii : 
Tipul acţiunii 

(se marchează cu X )  Peştera Scopul acţiunii 
(se marchează cu X ) 

Nr. 
partic. 

Dată / perioadă  
propusă 

Numele conducătorului 
acţiunii 

Tură simplă 1  

 

Vizitare  

  

 
Explorare   

Tură complexă 2  Cartare  Nr. de telefon de contact 4 Tabără subterană  Cercetare  
Tabără de 
suprafaţă 3  Documentare   

 
1 Respectiv o echipă efectuează o singură intrare, nu mai lungă de 24 ore.  
2  O echipă efectuează mai multe intrări, succesiv, de-a lungul a 2-4 zile, fără bivuac.  
3 Se efectuează mai multe intrări,  de către echipe diferite, de-a lungul unei periode mai mari de 4 zile. 
4 În situaţia în care există o persoană care nu intră deloc în subteran, telefonul de contact va fi lăsat la aceasta. 
 
Orarul de contact propus 5 
Nr. 
crt. Tip contact 6 Data Ora 
1.  Confirmare de începere a acţiunii   
2.  Contact intermediar 7   
3.  Contact intermediar 7   
4.  Contact intermediar 7   
5.  Confirmare finalizare acţiune OK   

5  În situaţia în care nu există semnal telefonic GSM în zona cavităţii sau a taberei, vă recomandăm să semnalaţi acest fapt dispecerului 
salvaspeo şi să vă asiguraţi că toţi participanţii la acţiune cunosc locaţia cea mai apropiată unde semnalul GSM este prezent. 

6 Puteţi opta ptr. efectuarea unei convorbiri sau trimiterea unui SMS. 
7 Contactele intermediare nu sunt obligatorii, rămânând la latitudinea organizatorului. În caz de nevoie inseraţi câte rânduri consideraţi 

necesar 
 
Limita de timp de la care se dă pre-alarma salvaspeo este : Data___________ ora____________  
 

 

1 | 1  


