
Trimte prin e-mail, la adresa - salvamonthd@yahoo.com, sau poştal la adresa : 
– loc. Deva, str. 1 Decembrie 1918 nr. 24, cod poştal 330025, jud. Hunedoara, România -  

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

 
 

FORMULAR DE APLICARE  
în vederea obţinerii Avizului salvamont  punctual pentru activităţi / acţiuni cu caracter de 

masă şi specific sportiv, de aventură, de anduranţă, inclusiv cele de natură competiţională  
organizate în zona de responsabilitate a SPJ Salvamont-Salvaspeo Hunedoara 

 
Prin prezenta vă solicităm avizarea activităţii / acţiunii : 

Tipul 
activităţii / acţiunii 
(se marchează cu X )  

Locaţia 
Specificul 

activităţii / acţiunii 
(se marchează cu X ) 

Nr. 
partic. 6 

Dată / perioadă  
propusă 

Detalii coordonatori ai 
activităţii / acţiunii 

Practicare sporturi 
specific montane 1  

 

Alpinism 
Escaladă  

  

Nume si nr. telefon contact 
 
 Rapel  

Practicare sporturi 
în zona montană 2  Tiroliană  

Canioning  

Program de aventură 3  

Orientare 
turistică  

Turism de 
anduranţă  

Tabără ce include 
sporturi specific montane 
şi/sau program aventură 4 

 
Ciclism  Nume si nr. telefon contact 

 
 Moto 2 x 2  

Competiţie 5  Auto 4 x 4  
Parapantă  

Alt tip7, precizaţi care: 
 

....................................... 
 

Schi  Nume si nr. telefon contact 
 
 

Altele, precizaţi : 
  

1 Se referă la sporturi specific montane, respectiv cele din coloana 3.  
2  Se referă la orice alt sport pe care organizatorul prevede să fie practicat în mediul montan. Spre expl decathlon, triathlon etc. chiar daca 

numai una din probe se desfăşoară în zona montană. În această situaţie se va complecta proba respectivă în coloana 3, la „Altele..” 
3 Conţine elemente tehnice specifice alpinismului – escaladă, rapel, tiroliană, etc 
4 Tabere, stagii, seminarii etc. cu specificul respectiv sau în al căror program sunt incluse şi acest gen de activităţi. 
5 În această categorie intră şi manifestări de tipul turelor comemorative, maraton, semi-maraton, triatlon etc. 
6  În cadrul manifestărilor cu caracter deschis, puteţi menţiona cifra estimativă dar, de preferat cât mai aproape de cea reală 
7 Atenţie !! practicarea sporturilor nautice - caiac-canoe ; rafting - pe parcursuri nautice montane (WW sports) fac obiectul unei proceduri 

distincte de avizare. (vezi Secţiunea 7 din Procedura de Avizare Salvamont) 
 
Datele persoanei de contact: Nume, prenume:________________________________________________________ 
 
Act de identitate (serie, nr.): _______________, Telefon mobil: ______________________  Fax: ________________  
 
Adresă: __________________________________________________ Email: _______________________________  

 

1 | 1  



Trimte prin e-mail, la adresa - salvamonthd@yahoo.com, sau poştal la adresa : 
– loc. Deva, str. 1 Decembrie 1918 nr. 24, cod poştal 330025, jud. Hunedoara, România -  

 
TABEL NOMINAL 

 
cuprinzând persoanele care asigură asistenţa / monitorizare / ghidaj / instructaj la activităţile / acţiunile 

mai sus menţionate. 
În situaţia în care asistenţa este asigurată de o structură/instituţie publică care are competenţe în acest sens, 

veţi preciza titulatura şi datele de identificare ale acesteia. 
 
 

Nr. 
crt. Numele şi prenumele Competenţă  

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    

10.    
 

Notă: Inseraţi rânduri adiţionale în caz de necesitate 
 
 
 

Notă: Pentru persoanele care asigură asistenţa / monitorizare / ghidaj / instructaj se vor anexa copii scanate 
după atestatele profesionale şi/sau certificatele de competenţă care atestă pregătirea acestora. 
În cazul contractării acestui gen de servicii cu persoană juridică care are competenţe în acest sens, se va 
anexa contractul şi certificările persoanei juridice în cauză. 
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