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NORME PRIVIND COMPONENŢA ECHIPELOR SALVASPEO 

 

CUPRINS 

1.  COMPONENŢA ECHIPELOR SALVASPEO 

2.  FORMAREA ŞI ATESTAREA ECHIPELOR SALVASPEO 

3. NECESARUL de  ECHIPE JUDEŢENE SALVASPEO 

 

 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor şi 

organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic, Corpul Român Salvaspeo – 

CORSA, emite următorul normativ privind componenţa echipelor salvaspeo: 

 

1. COMPONENŢA ECHIPELOR SALVASPEO 

1.1. Echipele salvaspeo sunt constituite în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 402/2006 

privind prevenirea accidentelor şi organizarea activității de salvare din mediul subteran speologic, 

respectiv:  

a) prin încheierea de contracte de colaborare sau contracte de voluntariat cu fiecare salvator în 

parte, pe baza legislaţiei în vigoare;  

b) prin încheierea de contracte civile de prestări de servicii cu orice tip de societăţi sau cu 

organizaţii neguvernamentale care au ca obiect de activitate salvarea speologică şi care pun 

la dispoziţie material tehnic, logistic sau uman pentru salvaspeo.  

1.2. O echipă salvaspeo este alcătuită din minimum 15 membri care întrunesc condiţiile prevăzute 

de art. 24 din Legea nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor şi organizarea activității de 

salvare din mediul subteran speologic, respectiv:  

a) are vârsta de cel puţin 18 ani;  

b) este speolog cu o experienţă de minimum 3 ani, atestată prin certificatele de absolvire a 

cursurilor de pregătire în domeniul speologic;  

c) nu are antecedente penale;  
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d) este apt din punct de vedere medical, confirmat prin fişa medicală;  

e) a parcurs şi a absolvit una din formele de pregătire în domeniul salvaspeo, organizate de 

Corpul Român Salvaspeo - CORSA;  

f) are o conduită demnă şi morală. 

1.3. O echipa salvaspeo are următoarea componenţă: 

a) 1 consilier tehnic județean, posesor al unui atestat de consilier tehnic salvaspeo valabil, 

eliberat de către Corpul Român Salvaspeo – CORSA, numit în conformitate cu prevederile 

art. 9 din  Legea nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de 

salvare din mediul subteran speologic. 

b) Minim 1 consilier tehnic judeţean înlocuitor/adjunct, posesor al unui atestat de consilier 

tehnic salvaspeo valabil, eliberat de către Corpul Român Salvaspeo – CORSA, numit în 

conformitate cu prevederile art. 10 din  Legea nr. 402/2006. 

c) minim 2 şefi de echipă salvaspeo, posesori ai unui atestat de şef de echipă salvaspeo valabil, 

eliberat de către Corpul Român Salvaspeo – CORSA; 

d) minim 10 tehnicieni salvaspeo, posesori ai unui atestat de tehnician salvaspeo valabil, 

eliberat de către Corpul Român Salvaspeo – CORSA; 

e) minim 1 gestionar salvaspeo, posesor al unui atestat de gestionar al operaţiunii de salvare 

valabil, eliberat de către Corpul Român Salvaspeo – CORSA. 

 

2.  FORMAREA ŞI ATESTAREA ECHIPELOR SALVASPEO 

2.1. Corpul Român Salvaspeo – CORSA organizează formele de pregătire tehnică individuală a 

membrilor echipelor salvaspeo şi asigură instruirea speologilor din aceste echipe; consiliile județene 

vor suporta direct sau prin serviciile publice judeţene, după caz, cheltuielile privind instruirea, 

cazarea, masa şi transportul membrilor echipelor judeţene salvaspeo la aceste acţiuni.  

2.2. Echipele salvaspeo din cadrul serviciilor publice judeţene salvaspeo, vor funcţiona, în baza 

cerificatelor de acreditate, emise de către Corpul Român Salvaspeo – CORSA, în conformitate cu: 

P-SR_ 004_Procedura pentru acreditarea serviciilor publice judetene şi stabilirea operativităţii 

echipelor componente. 

2.3. Membrii echipei salvaspeo, după caz, pot dobândi şi calificări/specializări suplimentare conexe 

precum: prim ajutor/asistenţă acordată victimei, radiocomunicaţi, dezobstrucţii, scufundări, 

canioane, etc. calificări/specializări dovedite prin certificate de calificare/specializare eliberate sau 



 N-SR_002_Normativ privind componenta echipelor salvaspeo Pagina 3/3 

recunoscute de Corpul Român Salvaspeo – CORSA sau pot beneficia de astfel de servicii în baza 

acordurilor cadru încheiate de Corpul Român Salvaspeo – CORSA cu organizații și instituții cu 

competențe în domeniu.  

2.4. În afara membrilor echipei salvaspeo, posesori ai unui atestat valabil, eliberat de către Corpul 

Român Salvaspeo – CORSA, de consilier tehnic salvaspeo, şef de echipă salvaspeo, tehnician 

salvaspeo sau gestionar al operaţiunii de salvare pot fi integrați şi membrii cu calificări/specializări 

în acordarea de prim ajutor medical calificat (asistent medical, paramedic, medic de urgenţă) care 

îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 24 lit. a)-d) şi f) din Legea nr. 402/2006 privind prevenirea 

accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic.  Asistenţii medicali, 

paramedici şi medicii de urgenţă vor urma, după caz, pentru parcurgerea autonomă în mediul 

subteran speologic, inclusiv pe verticală, cursuri de pregătire tehnică. 

 

3. NECESARUL de  ECHIPE JUDEŢENE SALVASPEO 

3.1. În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor şi 

organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic, Corpul Român Salvaspeo – 

CORSA, recomandă constituirea de una sau mai multe echipe salvaspeo, în funcţie de 

caracteristicile zonei, după cum urmează: 

a) judeţeţe ce necesită 2 (două) echipe judeţene salvaspeo: Alba, Bihor, Caraş-Severin, Gorj, 

Hunedoara şi Mehedinţi; 

b) judeţeţe ce necesită 1 (o) echipă judeţeană salvaspeo: Arad, Argeş, Bacău, Bistriţa-Năsăud, 

Braşov, Buzău, Cluj, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Harghita, Mureş, Maramureş, Neamţ, 

Prahova, Sălaj, Suceava, Timiş, Tulcea şi Vâlcea. 

3.2 Componența echipei se completează, funcție de Planurile județene și Planurile specifice de 

intervenție, cu salvatori din mediul subacvatic speoelogic, medici, paramedici și alt personal 

specializat cerințelor speciale de intervenție, prin dispoziția Consilierului Tehnic județean. 

 

 


