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Roşia - 2016 
 

Circulara 1 
 
Perioada: 08-16 octombrie 2016. 
 
Loc de desfăşurare: Comuna Roşia, sat Runcuri, jud. Bihor. 
 
Responsabili stagiu: Rus Tudor, Besesek Mihai- responsabili tehnici 
 
Acces:  
- pe ruta Deva-Oradea: din centrul oraşului Beiuş pe DJ 764, pe ruta Delani-Remetea-Căbeşti-
Roşia-Cheile Albioarei până la Cantonul Albioara de unde se trece podul la dreapta şi se urcă spre 
Runcuri şi spre Tradiţional Casa (canton Albioara-Tradiţional Casa = 2km). 

-  pe ruta Cluj-Oradea accesul se face din Bucea pe ruta Bucea-Bratca-Damiş-Canton Albioara-
Tradiţional Casa. 

Coordonate GPS: Tradiţional Casa N 46˚50.815’  E22˚23.950’ 
Cazarea şi masa: Sunt incluse în costurile de participare la stagiu. Cazarea în complexul de cabane 
„Tradiţional Casa”, cu acces la bucătărie, baie, sală de mese şi şedinţe, apă caldă, curent, etc. 
Condiţiile de cazare în cabană necesită sac de dormit. Masa este compusă din: mic dejun şi cina. 

 
Acte necesare pentru înscrierea la stagiu: 
- adeverinţă medicală cu menţiunea “apt pentru practicarea sporturilor montane” nu mai veche de 3 
luni; 
- asigurare de accidente valabilă pe perioada desfăşurării stagiului; 
- recomandare scrisă de la serviciul salvaspeo de care aparţine sau recomandarea unui consilier 
tehnic din care să reiasă activitatea speologică de minim 3 ani; 
- copie după diploma de absolvire a stagiului de nivel TSA 2. 
 
În plus pentru nivelul de Consilier Tehnic-CT : 
- copie după diploma de absolvire a stagiului de Şef de Echipă salvaspeo; 
- cerere de necesitate din partea unui serviciu judetean pentru formare CT; 
- CV speologic din care sa reiasă activitatea speologică şi salvaspeo din ultimii 5 ani. 
   
Condiţii de participare ale participanţilor: 
- vârsta minimă 18 ani; 
- să fie membru CORSA cu cotizaţia plătită la zi; 
- absolvent al unui stagiu nivel TSA 2 respectiv de Şef de Echipă salvaspeo în funcţie de nivelul la 
care se înscrie.  
- expedierea formularului de înscriere prin e-mail, pe adresa  tudor_rus81@yahoo.com 
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Atenţie!  
Formularul de înscriere se va expedia până cel târziu la data de 20 septembrie 2016. 
Stagiul de CT se va ține în funcție de solicitările de formare ale Serviciilor Salvaspeo. 
 
Taxa de participare:  
1350 lei ( Tehnician/Şef Echipă, Consilier Tehnic); 
Taxa include cazarea, masa, instruirea asigurată de cadre ale Salvaspeo România, echipamentul 
colectiv, diploma pentru cursanții care absolvă stagiul si Certificatul Profesional de Salvator din 
Mediul Subteran Speologic. 
 
Echipament necesar:  
Echipament complet de protecție și progresie pe verticală conform normelor EN/UIAA, trusă de 
spituri care să conțină minim 5 spituri. 
 
Informaţii suplimentare: 
E-mail: tudor_rus81@yahoo.com, telefon: 0746 659 102 
 

 
 

Şcoala Naţională Salvaspeo formează în tehnica salvaspeo următoarele nivele: Tehnician/Şef 
de echipă (T/SE), Consilier Tehnic (CT) şi specializările salvaspeo: Gestionar (GAS), Asistenţa 
victimei (ASV,) fiind organizată anual începând cu 2009 la Roşia - Bihor, platoul Runcuri în 
Munţii Pădurea Craiului de către Corpul Român Salvaspeo-CORSA în asociere cu Asociaţia 
Română de Educaţie Speologică . Şcoala Naţională Salvaspeo beneficiază de parteneriatul 
Centrului pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă Bihor – CAPDD şi al Serviciului Mobil de 
Urgenţă, Resuscitare şi Descarcerare Bihor - SMURD 


