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Capitolul 1 - PREZENTARE GENERALĂ

                Servicul Public Judeţean Salvamont Cluj,  a fost reoganizat în urma hotărârii 
Consiliului Judeţean Cluj nr. 71 din 10 Martie 2011, în Servicul Public Judeţean Salvamont-
Salvaspeo Cluj având în prezent următoarea structură de organiznare:

a) Şef serviciu;

b) Compartimentul economic – financiar; 

 c) Compartimentul de Specialitate structurat din mai multe divizii specifice, compuse 
din:

1. Salvatori montani atestaţi, alte categorii de salvatori şi  voluntari implicaţi în 
activităţi specifice salvamont;

2. Salvatori din mediul subteran speologic, alte categorii de salvatori şi voluntari 
implicaţi în activităţi specifice salvaspeo;

3. Salvatori scafandri de ape deschise şi scafandri de peşteră;

In prezent se fac demersurile necesar pentru crearea unui Compartiment Medical care 
să se ocupe în principal de pregătirea medicală a membrilor şi  de dotarea cu materiale 
medicale, aparatură şi medicamente.

Activitatea serviciul se bazează pe 14 angajaţi şi 61 de voluntari. Resursa umană este 
de foarte bună calitate, îmbinând cunoştinşele şi experienţa veteranilor cu entuziasmul 
tinerilor aspiranţi. Pregătirea continuă a salvatorilor este o activitate prioritară a serviciului, 
plecând de la ideea că oamenii bine pregătiţi sunt cea mai valoroasă resursă.

La nivel de Salvamont, pe raza judeţului există un serviciu local înfiinţat în condiţiile 
HG77/2003, în Comuna Mărgău. Acesta asigură asistenţa salvamont pe raza comunelor 
Mărgău, parţial Săcuieu şi parţial Beliş. În rest, pe teritoriul judeţului, activitatea salvamont 
este gestionată de către Serviciul Public Judeţean Salvamont Salvaspeo. La nivel de 
Salvaspeo, întrega activitate la nivelul judeţului e gestionată de  către noi.   În prezent sunt 
demarate negocieri pentru cooperare şi colaborare atât cu serviciul local Salvamont Mărgău 
cât şi cu mai multe servicii judeţene salvamont din ţară.       

               Cele trei divizii din cadrul compartumentului de specialitate al Serviciului 
funcţioneză independent dar în strânsă colaborare, deoarece unele activităţi sunt 
complementare.

              Resursele materiale şi umane ale acestor divizii ar trebui aduse la standardele legale 
prevăzute de HG 77/2003 şi a normelor tehnice emise de Asociaţia Naţională a Salvatorilor 
montani din România pe partea de Salvamont şi Legea 402/2006  şi normele tehnice emise de 
Corpul Român Salvaspeo pe partea de Salvaspeo.
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Capitolul 2 - SALVAMONT

2.1 Misiune, Resurse umane:

Misiune 

Hotărârea Guvernului nr. 77 /2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea 
accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi:

„ART. 1 - Activitatea de salvare în munţi cuprinde patrularea preventivă, asigurarea 
permanenţei la punctele şi refugiile SALVAMONT, căutarea persoanei dispărute, acordarea 
primului ajutor medical în caz de accidentare şi transportarea accidentatului sau a 
bolnavului la prima unitate sanitară. Această activitate este desfăşurată de salvatori 
montani.”

Membrii

Serviciul Public Judeţean Salvamont Salvaspeo Cluj a reusit sa atragă în anul 2012 un 
număr ridicat de aspiranţi şi voluntari, 
ajungând ca divizia Salvamont să aibă 48 de 
membrii,  dintre  care 17 au semnat contracte 
de voluntariat în anul 2012.

Din cei 48, 11 salvatori montani sunt 
angajaţi, 17 sunt salvatori montani volutari (cu 
atestat de salvator montan) iar restul sunt în 
perioada de pregătirii pentru atestatul de 
salvator montan sau sunt aspiranţi la titulatura 
de salvator montan voluntar.

Lista cu toţi membrii Salvamont ai SPJ 
Salvamont-Salvaspeo Cluj – ANEXA 1.

2.2 Pregătire profesională: 

Şcoala Naţională de Vară Salvamont

La această şcoală a participat un singur membru din cadrul Serviciului nostru. Şcoala 
s-a organizat în perioada 01- 10/09/2012 la Padina, M-ţii Bucegi. Membrul Serviciului a 
absolvit nivelul începător cu calificativul admis. Cheltuelile de drum şi taxa de şcolarizare au 
fost suportate de către SPJ Salvamont-Salvaspeo Cluj.
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Examen de reatestare a salvatorilor montani

În perioada 21- 23/09/2012, la Padina s-a desfăşurat un examen de reatestare a 
salvatorilor montani. Acest examen a avut doua părţi, partea teoretică şi partea practică. Din 
cadrul Serviciului au participat 4 salvatori, care au trecut de reatestare cu calificativul admis. 
Cheltuielile de drum şi taxa de reatestare au fost suportate din bugetul Serviciului.

Conferinţa Naţională pentru situaţii de Urganţă SARTIS

Organizată la Băile Felix, în perioada  18-20/10/2012, conferinţa s-a bucurat de o 
prezenţă numeroasă, atât din ţară cât şi din străinătate. Printre personalităţile participante s-au 
numărat: ministrul sănătăţii, şeful statului major IGSU, şefii ISU din majoritatea judeţelor din 
ţară, şefi servicii salvamont-salvaspeo, directori de spitale, de servicii de ambulanţă şi de la 
SMURD. Conferinţa a fost organizată pe 2 secţiuni, medical şi tehnic, lucrările prezentate 
fiind deosebit de interesante şi cu un înalt nivel ştiinţific.

Din partea serviciului au participat 3 persoane cărora li s-a asigurat din bugetul 
serviciului taxa de participare şi transportul.

Conferinţa Naţională ANSMR

In perioada 9-11/11/2012 a avut loc o 
conferinţă naţională a salvamontiştilor, în 
localitatea Şuior, judeşul Maramureş la care s-au 
discutat teme cum ar fi: Raportul de activitate al 
ANSMR; rapoarte de activitate ale serviciilor; 
formarea profesională; tehnici noi în domeniul 
avalanşelor; baza legislativă; etc. La acţiune au 
participat 3 membri ai serviciului cărora li s-a 
decontat taxa de participare şi transportul.

Cursuri de paramedici

Pe parcursul întregului an 2012, SPJ Salvamont-Salvaspeo Cluj, fiind în bună relaţii cu 
ISU Cluj, a reusit să ateste ca şi paramedici mai mulţi membrii ai Serviciului. În total s-a 
reusit atestarea a 10 membrii din cadrul Serviciului din ambele departamente, dintre care 8 
angajaţi şi 2 voluntari. Cursurile s-au ţinut în mai multe cicluri, fiecare ciclu având durată de 
patru săptamăni, zi de zi câte 8 ore pe zi, la sediu celor de la ISU Cluj. Formarea 
paramedicilor nu a presupus cheltuieli suplimentare din partea Serviciului. Paramedicii 
formaţi execută câte o gardă pe lună, în calitate de voluntari, pe masinile de intervenţie 
SMURD, activitate ce contribuie la pregătirea lor continuă pe linie medicală.

Curs de radio-amatori

Pe parcursul lunii Iunie 2012, s-a ţinut în Cluj-Napoca un curs de radio-amatori. La 
acest curs au participat 3 membrii din cadrul Serviciului, doi angajaţi din departamentul 
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Salvamont şi un voluntar din departamentul Salvaspeo. Toţi trei au absolvit cursul. 
Participarea la acest curs  a presupus plata cheltuielilor de examinare din partea SPJ 
Salvamont Salvaspeo Cluj.

 Cursuri interne de pregătire

S-au organizat cursuri de iniţiere in tehnica de salvare montana, cursuri ce s-au  ţinut 
în două sfârsituri de săptămână, în Cheile Turzii. Cursurile au fost organizate şi coordonate de 
şeful de formaţie . La aceste cursuri au participat 11 salvatori montani voluntari şi aspiranţi şi 
4 salvatori montani angajaţi. 

S-au organizat cursuri medicale 
periodice în cadrul Serviciului, susţinute de 
medicul voluntar la Serviciului Dr. Popescu 
Petre, medic de medicină de urgenţă la UPU 
Cluj. Aceste cursuri au fost ţinute la sediul 
Serviciului la un interval de două săptămâni, la 
care au participat majoritate membrilor 
Serviciului.

Aceste cursuri nu au avut costuri 
financiare, deoarece a fost o munca voluntară 
din partea celor care au organizat şi ţinut 
cursurile. Toţi membrii participanţi au absolvit cursurile şi ş-au însusit cunoştinţele de prim 
ajutor.

2.3 Intervenţii/accidente

Pe parcursul anului 2012 echipa salvamont a patricipat la mai multe solicitări şi 
intervenţii. Aceste intervenţii au fost atât iarna în staţiunile de schi, cât şi vara în zonele 
montane preferate de turişti. În total au fost 202 cazuri in anul 2012.

 Zonele cele mai importante de patrulare şi prevenire a accidentelor montane din judeţul Cluj 
şi în care se face permanenţa sunt:

a) Staţiunea Baişoara (1Ianuarie – 31 Decembrie) – 113 cazuri;

b) Staţiunea Fântânele (1 Ianuarie – 31 Decembrie) – 21 cazuri;

c) Cheile Turzii ( 15 Martie – 1 Decembrie) – 38 cazuri;

d) Pârtia Feleac ( 10 Decembrie – 5 Martie) – 24 cazuri;

e) Alte zone fără permanenţă – 6 cazuri.
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         La toate intervenţiile şi solicitările s-a intervenit în cel mai scurt timp posibil şi cu 
maximul de profesionalism, în aşa fel încât să nu existe supraaccidente, s-au să se agraveze 
starea accidentaţilor.

         La intervenţiile din afara zonelor de permanenţă, de scurtă durată (sub 8 ore), salvatorii 
nu au luat indemnizaţie de masă şi nici spor de periculozita.

2.4 Prevenţie: Permanenţă/Patrulare

Permanenţa s-a efctuat în zonele cu un trafic ridicat de turişti, zone unde există 
amplasate Baze de Salvare. Permanenţa s-a efectuat în Muntele Băisorii, Staţiunea Fântânele, 
Rezervaţia Naturală Cheile Turzii şi pârtia Feleac.  

- Staţiunea Muntele Băişorii – perioada 01.01. – 31.12.2012, număr de programari 
personale de permanenţă: 168.

- Staţiunea  Beliş Fantanele – perioada 01.01. – 31.12.2012 număr de programari 
personale de  permanenţă: 128.

- Rezervaţia Naturală Cheile Turzii – perioada 01.04. – 30.11.2012, număr de 
programari personale de permanenţă: 113 .

- Pârtia Feleac – perioada 01.01. – 31.03.2012, 01.12 – 31.12.2012, număr de 
programari personale de permanenţă:31.

2.5 Asistenţă/colaborare la alte evenimente montane

Concurs ski de tură – Cupa Muntele Mare

Acest concurs a fost organizat în 
staţiunea Băişoara în data de 2-4.03.2012, de 
către  Asociaţia Alpiniştilor Pajura Turda. La 
acest eveniment sportiv au participat peste 40 
de iubitori ai schiului de tură. SPJ Salvamont 
Salvaspeo Cluj a participat cu un efectiv de 9 
salvatori montani angajaţi şi voluntari. Au fost 
2 cazuri minore de accidentări, fără 
repercursiuni negative asupra desfăsurarii 
evenimentului.

Serbările Zăpezii – Băişoara

În perioada de 09 – 12.02.2012, s-a desfăşurat la Muntele Băişorii un eveniment 
dedicat tuturor practicanţilor sporturilor de iarnă, precum şi localnicilor , care au venit in 
număr mare pentru asi susţine favoriţii Acest eveniment a fost organizat de către Palatul 
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Copiilor în colaborare cu Primăria  Băisoara  şi Consiliul Judeţean Cluj. Serviciul Public 
Judeţean  Salvamont Salvaspeo Cluj a participat cu o demonstraţie de salvare de pe pârtia de 
schii şi cu un efectiv de 8 salvatori pentru asigurarea unei bune prevenţii şi unei intervenţii 
eficiente în caz de alarmare Au fost 4 cazuri, rezolvate de către salvatorii montani membrii ai 
SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj 

Concurs de ATV-uri – Vanează Lupul – Băişoara

A fost un eveniment organizat in perioada  25 – 28.04.2012 de catre Authentic Spirit 
Cluj, in zona Muntele Băişorii – Valea Ierii. Acest eveniment este dedicat iubitorilor de 
adrenalină  pe patru roti. La acest eveniment sportiv au participat peste 60 de piloţi de ATV-
uri. SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj a participat cu un efectiv de 4 salvatori montani angajaţi şi 
voluntari. Au fost 5 cazuri, toate minore, cazuri rezolvate împreuna  cu o ambulanţa private, 
ce asigura asistenţa medicală la acest eveniment.

Maraton de ciclism – Clujul Pedalează – Făget

Evenimentul a fost organizat de Clubul Clujul Pedalează, pe o distanţă de 70km. 
Startul s-a dat din Cluj-Napoca şi sportivii au 
ajuns până aproape de Rezervaţia Naturala 
Cheile Tureni. Această acţiune s-a desfăşurat 
în 29.04.2012.  Au fost detaşaţi la acest 
eveniment 8 salvatori montani, atât angajaţi 
cât şi voluntari. Membrii SPJ Salvamont 
Salvaspeo Cluj au participat la rezolvarea a 7 
cazuri, alături de cei de la Crucea Rosie şi 
Crucea Malteză.

Cupa ATA de alpinism – Cheile Turzii

Unul dintre cele mai importante evenimente alpine ale judeţui. Cupa Ata este o 
competitive de escaladă şi alpinism, organizată de Asociaţia Turdeană a Alpiniştilor. In anul 
2012 evenimentul a fost organizat in perioada 11-13.05  in Cheile Turzii, având peste 40 de 
participant. Salvatori montani detaşaţi au fost in număr de 6, salvatori ce au efectuat o foarte 
bună activitate de prevenire, la acest eveniment nu au existat cazuri.

Cursuri de escaladă ale Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport – Cheile Turzii 

Cursurile de escalada a Facultaţii de Educaţie Fizică şi Sport sunt actiuni la care SPJ 
Salvamont Salvaspeo Cluj participă ca partener activ. In anul 2012, aceste cursuri s-au 
desfaşurat in lunile octombrie noiembrie, 3 salvatori montani au fost detaşaţi pentru a asigura 
atelierele specifice. Activitaţile pedagogice la care SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj, participa 
ca partener, reprezintă o parte importantă a activitaţii de prevenire. 

8



Maraton Apuseni – Băişoara

Acest eveniment a fost organizat de către Clubul Alpin Român şi s-a desfăsurat în 
zona Muntele Băisorii – Muntele Mare – Scăriţa Belioara – retur. Perioada de desfăşurare a 
fost 06 – 07.07.2012. Pentru acest eveniment, având în vedere dimensiunea evenimentului şi 
dificultatea comunicaţiei in această zonă, au fost detaşaţi 16 salvatori montani şi voluntari 
salvaspeo. Datorită securizării traseului şi a activităţii de patrulare şi prevenire au fost doar 3 
cazuri, cazuri la care am participat împreună cu colegii de la SMURD Băişoara.

Tabăra de vară Crucea Rosie – Fântânele

Acest eveniment s-a desfăşurat pe teritoriul comunei Beliş şi a comunei Râşca  în 
perioada  29.07 – 10.08.2012. La evenimentul organizat de către Crucea Rosie, SPJ 
Salvamont Salvaspeo Cluj a participat ca partener, organizând doua ateliere de Salvare 
Montană şi prim ajutor în zonă montană. Participarea la acest eveniment este deja o tradiţie în 
programul anual al SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj.  

Concurs de înot – Traversarea înot a lacului Tarniţa

În data de 11/08/2012, pe lacul Tarniţa s-a organizat de către clubul Orca concursul de 
înot “Traversarea înot a lacului Tarniţa”. La acest eveniment au participat peste 200 de 
înotatori, înscrisi la două categorii, 1500m şi 6500m. Din cadrul Serviciului au asistat 4 
membrii din ambele departamente. Aceasta asistenţa s-a desfăşurat pe întreaga perioadă a 
concursului şi s-a făcut în colaborare cu caţiva membrii de la SMURD şi 4 scafandri de la 
ISU Cluj. Nu au avut loc evenimente neplăcute, doar câteva scurte intervenţi de recuperare a 
unor concurenţi in barcă, pe motiv de abandon.

Concurs de OFF ROAD la Căpuş

În perioada 24-26/08/2012, a avut loc 
etapa a 4-a din “Campionatul Naţional de Off 
Road România” , organizat de Clubul Sportiv 
Off Road Transsylvania din Cluj-
Napoca.Acest eveniment a avut ca centru de 
concurs Terasa Căpuş şi a fost structurat pe 
mai multe etape. La acest concurs au participat 
un numar de peste 80 de masini la 3 categorii 
diferite: extrem, open şi standard. Asistenta 
Salvamont a fost compusă din 4 membri din 
ambele departamente şi s-a făcut in colaborare 
cu cei de la SMURD. Au fost mai multe răsturnări şi accidente, dintre care doar două s-au 
lasat cu răni nu foarte grave, dar au necesitat intervenţia echipelor Salvamont, iar apoi 
transportarea la spital de către SMURD.
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Schimb de experienţă la sibiu

În perioada de 31/08-02/09/2012, s-a desfăşurat un 
concurs de maraton montan in munţii Făgăraş. Colegii de la 
Salvamont sibiu ne-au solicitat sprijinul pentru a putea acoperi 
cât mai bine zonele dificile ale traseului de concurs. Au făcut 
deplasarea 5 salvatori, membrii ai ambelor departamente din 
cadrul Serviciului. A fost un bun prilej de a schimba 
experienţa cu colegii de la sibiu şi de a vedea cum se 
desfăşoară în zona lor un eveniment aşa mare. Evenimente 
neplăcute nu prea au fost in cadrul evenimentului, dar pe lângă 
s-au mai desfăşurat şi alte evenimente, care s-au soldat cu 
câteva accidente destul de grave şi au necesitat intervenţia 
echipelor de salvamont şi a ambulanţei. Costurile de deplasare 
şi indemnizaţia de masă au fost suportate din bugetul 
Sericiului nostru.

Asistenţă Salvamont la maratunul de ciclism – Maros Bike

În data de 29/09/2012, s-a organizat concursul de biciclete “Maratonul Maros Bike”, 
prin zona lacului Tarniţa. La acest concurs au participat peste 300 de concurenţi, concurs 
desfăşurat pe o suprafaţa de peste 80 km, pe traseu offroad. Pentru a asigura zonele cu 
dificultate şi risc mare de accidentare, am avut nevoie de 9 salvatori din ambele departamente. 
Au fost 4 accidente la care s-a acordat primul ajutor, dar nici unul grav. Combustibilul şi 
diurnele au fost suportate de organizatorii concursului.

2.6 Alte activităţi

Participarea la proiectul  „Sapte Pasi pe Acoperişul Lumii” a adus în anul 2012 două 
reusite. În luna februarie  s-a reusit escaldarea celui mai înalt vârf din America de Sud  - 
Vârful Aconcagua 6962m iar in luna noiembrie echipa, din care fac parte şi membrii ai SPJ 
Salvamont Salvaspeo Cluj,  a reusit să atingă cel mai înalt vârf de pe continentul african – 
vârful Kilimanjaro 5895m.

2.7 Baza materială

 Bazele de Salvare au suferit, pe parcursul anului 2012, câteva reparaţii minore, 
reparaţii ce s-au considerat necesare bunei desfăşurări a activitaţii de salvare montană. Aceste 
reparaţii au fost necesare datorită  degradarii în timp a Bazelor.  Un exemplu ar fi reparaţia 
balconului Bazei de Salvare Muntele Băişorii, balcon care datorită degradării permitea, în zile 
ploioase inundarea parterului. 
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Cea mai mare problemă a fost cea a parcului auto. Cele 2 autoutilitare ale SPJ 
Salvamont Salvaspeo Cluj nu prezinta o siguranţa a transportului eficient şi rapid spre locul 
de intervenţie. CJ 10 SPS – Dacia 4X4 este foarte uzată, ea necesitând multiple reparaţii, 
reparaţii ce au consumat o suma mare de bani. CJ 12 SPS – Peugeot Partner este o 
autoutilitară care nu poate să sprijine activitatea de salvare montană, datorită caracteristicilor 
tehnice (nu este 4X4, are doar 2 locuri).

S-a incercat, în anul 2012, achizitionarea de servicii de executare a construcţiei „Baza 
de Salvare Cheile Turzii” dar din cauze logistice şi birocratice nu s-a reusit acest lucru.

O problemă care a provocat nemulţumiri in rândul membrilor SPJ Salvamont 
Salvaspeo Cluj a fost lipsa unei magazii, organizate corespunzător, şi care să vină în sprijinul 
celor ce au nevoie de echipament de protecţie sau intervenţie. 

S-au achiziţionat materialelor medicale necesare salvărilor montane. S-au achiziţionat 
tărgi vacuum, aspiratoare.

S-a iniţiat un proiect de parteneriat cu o fundaţie româno – elveţiană TEAMCO, pe un 
proiect umanitar. Datorită acestui proiect  am reusit să obţinem şase staţii de emisie recepţie 
noi, 8 echipamente (geacă şi suprapantaloni), o targă de transport. 

2.8 Realizarea indicilor de performanţă

În anul 2012 din punct de vedere a atragerii de voluntari şi aspiranţi, am reusit să 
depăsim numărul preconizat la începutul anului, având cel mai mare aflux de membrii din 
ultimii 6 ani.

Pregătirea profesională o regăsim în 
participarea la cursurile judeţene şi la cursurile 
naţionale. Participarea la cursurile judeţene a 
fost redusă, membrii SPJ Salvamont 
Salvaspeo Cluj participând în procent de 40% 
din cei vizaţi. Şcolile  Naţionale Salvamont 
reprezintă un moment important în pregătirea 
salvatorilor  montani. În anul 2012 am avut 
doar un singur participant la cursurile Şcolii 
Naţionale Salvamont, participant ce a absolvit 
cu calificativ “Bine”  Şcoala Naţională Salvamont – etapa de vară.

Membrii SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj au participat la examenele de atestare – 
reatestare, promovabilitatea fiind de 100%.

Activitatea de patrulare, prevenire a fost asigurată în proporţie de 90%, având unele 
probleme pe perioada de iarnă. Au existat situaţii, când, datorită unor probleme de 
comunicaţie, pe pârtia din Feleac a fost doar un singur salvator montan sau s-a ajuns la pârtie 
după începerera programului partiei.
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Alarmările directe, prin 112 sau prin Dispeceratul Naţional Salvamont au fost 
rezolvate în procent de 100%, durata de intervenţie oscilând  intre 4 – 15 minute (in zonele de 
permanent) şi 20 – 60 minute (in alte zone din judeţ)

Solicitările de asistenţă Salvamont au fost rezolvate in proporţie de 100%, membrii 
SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj fiind remarcaţi pozitiv  datorită profesionalismului dovedit.

Capitolul 3. SALVASPEO

3.1 Misiune, Resurse umane

 Misiune 

 Lege 402/2006 privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul 
subteran speologic:

 “Art. 2. – Activitatea de salvare din mediul 
subteran speologic, denumită în continuare 
salvaspeo, cuprinde patrularea preventivă, 
căutarea persoanelor dispărute în mediul 
subteran speologic, acordarea primului ajutor 
medical în caz de accidentare, evacuarea 
accidentaţilor şi persoanelor decedate sau a 
celor dispărute şi găsite până la suprafaţă sau 
la intrarea în cavitate. Această activitate este 
desfăşurată de speologi care au pregătire de 
salvatori din mediul subteran speologic.”

 Membri 

 De la înfiinţarea diviziei Salvaspeo în cadrul Serviciului Public Judeţean Salvamont-
Salvaspeo Cluj, s-au încheiat mai multe contracte de voluntariat cu salvatori speologi atestaţi 
şi aspiranţi salvatori speologi, care sunt în ciclul de formare.

          Acesti membrii trebuie echipaţi şi atestaţi conform prevederilor din Legea 402 din 2006 
şi antrenaţi prin orgnizarea de exerciţii şi demonstraţii.

          Lista cu Membrii Diviziei Salvaspeo - ANEXA 2.
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3.2 Pregătire profesională  

Convenţia Naţională Salvaspeo din 06-08/01/2012 de la Tg. Mureş

S-a discutat mai multe probleme dintre 
care cele mai importante au fost: înfiinţarea 
unui grup de iniţiativă din scafandri salvaspeo; 
clasificarea activitaţii de salvaspeo ca 
ocupaţie; stabilirea relaţiei administrative între 
Serviciile Judeţene Salvaspeo şi CORSA; 
stabilirea calendarului salvaspeo pe anul 2012; 
sigla judeţeană salvaspeo; Serviciile Judeţene 
Salvaspeo în curs de acreditare trebuie să 
organizeze cel puţin un exerciţiu judeţean 
salvaspeo înaintea acreditării; aprobarea în CD 
a modalităţilor de reatestare salvaspeo.

S-a decontat combustibilul pentru deplasare şi s-a asigurat două mese pe zi la 2 
persoane din cadrul Serviciului.                                                                      

Stagiul de pregătire TSA1 desfăşurat în perioada 29/03/2012- 01/04/2012 şi 19/04/2012-
22/04/2012

În peioada mai sus menţionată s-a organizat un stagiu de pregătire TSA1. Acest stagiu 
a fost organizat de Clubul Speologilor Amatori Cluj, prin Asociaţia Română de Educaţie 
Speologică. Stagiul s-a desfăşurat în două etape, prima etapă fiind desfăşurata în perioada 
29/03/2012- 01/04/2012, la faleza omologată de la Cetatea Liteni, jud. Cluj, iar a doua etapă 
s-a ţinut în perioada 19/04/2012- 22/04/2012, la Rosia, jud. Bihor, in peşteri omologate ca şi 
poligoane. La acest stagiu de pregătire au participat 8 membrii din Departamentul Salvaspeo 
al Serviciului. Toti cei 8 membrii, atat angajaţi cat şi volunţări au fost admisi la sfârsitul 
stagiului. Taxa de stagiu a fost plătită integral pentru cei 4 angajaţi şi parţial (50%) pentru cei 
4 volunţări, restul sumei fiind acoperită de către fiecare în parte.

Exerciţiul Judeţean Salvaspeo - Peştera din Valea Seacă

În data de 09/06/2012, SPJ Salvamont-
Salvaspeo Cluj, prin Divizia Salvaspeo a 
organizat primul exerciţiu salvaspeo al 
Serviciului. Acest exerciţiu a avut loc la 
Peştera din Valea Seacă, zona Vladeasă, 
comuna Margău, jud. Cluj. La acest exerciţiu 
au luat parte 27 de persoane din care 20 au 
fost membrii ai SPJ Salvamont-Salvaspeo 
Cluj. Exerciţiul a decurs conform programului 
stabilit înainte şi s-a încheiat cu o sedinţă 

13



tehnică. Bugetul acţiunii a constat în decontarea combustibilului pentru 3 masini şi 
indemnizaţia de masa pentru o zi celor 20 de salvatori, cât şi materialul tehnic necesar 
desfăşurării acţiunii;                                                         

Exerciţiul Regional Salvaspeo – Avenul Peter Bacsi

În perioada 22-24/06/2012, s-a desfăşurat Exerciţiul Regional Salvaspeo din Ch. 
Bicazului, jud. Harghita. La acest exerciţiu au participat 48 de persoane, din care 11 membrii 
ai SPJ Salvamont-Salvaspeo Cluj. SPJ Salvamont-Salvaspeo Cluj fost coorganizator al acestui 
exerciţiu. S-a ţinut o prezenatre a secnariului inainte de actiune , iar la sfârsit o sedinţă 
tehnică.

Cheltuielile au constat în decontarea combustibilului pentru acesta deplasare şi 
indemnizaţie de masa pentru 2 zile la cei 11 salvatori.

Participarea la “Balkan Cavers Camp” din Slovenia

În perioada 27/06/2012 – 01/07/2012, în Slovenia s-a organizat a 6-a ediţie a 
Reuniunii Balcanice de Speologie. La această 
ediţie au fost prezenţi reprezentanţi de cluburi, 
organizaţii şi servicii care au ca obiect de 
activitate speologia, din 12 ţări majoritatea 
balcanice. Din România au fost cca 30 de 
participanţi, dintre care 3 membrii ai SPJ 
Salvamont-Salvaspeo Cluj. Acestă reuniune a 
avut ca scop principal o mai bună relaţionare a 
ţărilor din Balcani pe plan speologic, 
discutarea problemelor de salvaspeo şi o mai 
bună colaborare în caz de accident subteran la 
care nu ar face faţă o singură ţară. În ziua de 
29/06/2012, a fost organizat un exerciţiu internaţional salvaspeo la care au participat peste 50 
de salvatori din 7 ţări. Din România au participat 6 salvatori, dintre care 3 membrii ai SPJ 
Salvamont-Salvaspeo Cluj.

Transportul s-a efectuat cu masină personală , fiind decontate de către Serviciu 
cheltuielile de drum, masă, cazare şi taxa de participare a doi dintre membrii Serviciului, care 
au participat la acestă reunire.

Participarea la Şcoala Naţională de Speologie – Căput

Şcoala Naţională de Speologie ediţia XXII, a avut loc ca în fiecare an în Parcul 
Naţional Apuseni, Padiş, la Căput in jud. Bihor, în perioada 21-29/07/2012. La această şcoală 
SPJ Salvamont-Salvaspeo Cluj a trimis 5 membrii, din care un membru la nivel TSA1 şi 4 
membrii la TSA2 (nivel avansat). La sfârsitul acestei şcoli toţi membrii Serviciului  au luat 
calificativul admis. Costurile acestei şcoli constând in plata taxei de şcolarizare integral la 2 
membrii şi parţial (50%) la ceilalţi 3 membrii şi decontarea combustibilului de către Serviciu 
la două masini personale.
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Congresul Naţional de Speologie

În peioada 05 – 09/09/2012 s-a desfăşurat a 40-a ediţie a Congresului Naţional de 
Speologie, la Râşnov, jud. Braşov. În data de 08/09/2012 a avut loc Adunarea Generală a 
Federaţiei Române de Speologie, în cadrul căreia s-au discutat diverse probleme şi s-au 
propus la votare mai multe probleme, printre care alegerea preşedintelui Federaţiei Române 
de Speologie (FRS) şi cotizaţia membrilor şi a cluburilor afiliate Federaţiei. În data de 
09/09/2012 a avut loc Adunarea Generală a CORSA-Salvaspeo România, în cadrul căreia s-a 
votat: presedintele, cotizaţia, comitetul director (CD), etc. Din cadrul Serviciului au participat 
4 membrii, cărora le-au fost decontate urmatoarele cheltuie: taxa de participare, cazarea şi 
masa pe două zile şi combustibilul necesar deplasării.

Exerciţiul Regional Salvaspeo Hunedoara

În perioada 21-23/09/2012, în loc. 
Câmpu lui Neag, jud. Hunedoara s-a 
desfăşurat Exerciţiul Regional Salvaspeo din 
Peştera Ursoaicei. La acest exerciţiu au 
participat 42 de persoane, dintre care 7 
membrii ai SPJ Salvamont-Salvaspeo Cluj. 
Exerciţiul s-a desfăşurat pe parcursul zilei de 
22/09/2012, după care s-a curăţat 
echipamentul şi s-a ţinut o şedinţă tehnică.

Transportul s-a efectuat cu o singura masină, combustibilul fiind decontat de către 
Serviciu. Membrii echipei salvaspeo Cluj au luat indemnizaţie de masă pentru o zi.

Şcoala Naţională Salvaspeo, Rosia

În perioada 06-14/10/2012, în loc. Rosia, jud. Bihor, s-a desfăşurat Şcoala Naţională 
Salvaspeo. La această şcoală au participat 5 membrii din cadrul SPJ Salvamont-Salvaspeo 
Cluj. Dintre aceşti membrii 4 au absolvit nivelul de tehnician şi 1 membru a absolvit nivelul 
de consilier tehnic. Cei 5 membrii au participat şi la “Exerciţiul Naţional Salvaspeo” , care s-a 
desfăşurat la sfârsitul acestei şcoli.

Taxa de şcolarizare pentru 4 persoane din cele 5 care au participat la şcoală a fost 
suportată integral din bugetul Serviciului.Absolventul de nivel CT si-a suportat şcolarizarea 
din bani proprii. Transportul la acesta şcolă s-a făcut cu o singură masină, iar combustibilul a 
fost suportat din bugetul Serviciului.

Exerciţiul Naţional Salvaspeo, Rosia

 În data de 13/10/2012, în com. Rosia, jud. Bihor s-a organizat “Exerciţiul Naţional 
Salvaspeo”. Exerciţiul s-a desfăşurat în Peştera din Mina Farcu, situata în Masivul Pădurea 
Craiului. La acest exerciţiu au luat parte 41 de persoane cu diferite specializări şi atestări. Din 
cadrul SPJ Salvamont-Salvaspeo Cluj au participat 10 membrii, 5 membrii absolvenţi ai şcolii 
Salvaspeo, iar altii 5 care au făcut deplasarea doar pentru această acţiune. Deplasarea s-a făcut 
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cu o singură masină la care s-a decontat combustibilul din bugetul Serviciului, iar cei 5 
membrii au primit indemnizaţie de masă pentru o zi.

Exerciţiul Judeţean Salvaspeo din Peştera Colţului

În data de 17/11/2012, s-a desfăşurat în 
zona Văii Someşului Cald, comuna Răchiţele, 
cătunul Ic Ponor, jud. Cluj, “Exerciţiul 
Judeţean Salvaspeo din Peştera Colţului”, 
organizat de către SPJ Salvamont-Salvaspeo 
Cluj. La acest exerciţiu au participat un număr 
de 25 de persoane, dintre care 20 de  persoane 
din cadrul Serviciului. Desfăşurarea acţiunii a 
început în jurul orei 8.30 şi s-a încheiat in jurul 
orei 21.00 cu spălarea echipamentului şi 
inventarul acestuia. Exerciţiul a avut un buget 
care a constat în decontarea combustibilului pentru patru masini, care au transportat membri 
echipei Salvamont - Salvaspeo Cluj, indemnizaţie de masă pentru 18 salvatori, cât şi 
materialul tehnic necesar desfăşurării acţiunii.  

3.3 Intervenţii/Accidente

Pe parcursul anului 2012,  nu au fost solicitări de intervenţii în mediul subteran 
speologic. Nu au fost semnalate accidente pe teritoriul judeţului Cluj. Activitatea speologică 
pe raza judeţului nu a fost monitorizată. Nu avem informaţii cu privire la incidente în care 
echpele de speologi să fi fost implicate şi să reuşească să se autosalveze.

3.4  Patrulare/Prevenire

 Cu ocazia exerciţiilor judeţene salvaspeo organizate de SPJ Salvamont-Salvaspeo Cluj 
s-au echipat doua peşteri cu echipări de intervenţie salvaspeo în judeţ. Aceasta face parte din 
activitatea preventivă salvaspeo, urmând a se face câte-o fişă de intervenţie pentru peşterile 
echipate şi un plan de intervenţie. Pe parcursul anului 2013, urmând a se echipa alte peşteri 
din judeţ, ca atunci când vor fi accidente speologice, intervenţia să fie cât mai rapidă şi 
eficientă.
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3.5 Asistenţă/Colaborare la alte evenimente montane

Partener la proiectul “Salvator Junior”

Acest proiect a fost finanţat de către Consiliu Local Cluj-Napoca cu sprijinul ISU Cluj, 
SMURD Cluj, Supermarketul CORA. Acest proiect vizează copiii din clasele V-VIII din 
Municipiul Cluj-Napoca şi are ca scop informarea şi desfăşurarea unor activitaţi din cadru 
situaţiilor de urgenţă (incendii, inundaţii, 
catastrofe naturale, acordarea primului ajutor). 
Proiectul s-a desfăşurat pe mai multe etape, 
prima etapa fiind un concurs online pe site-ul 
oficial al SPJ Salvamont-Salvaspeo Cluj. 
Echipele formate de câte 5 copii care a trecut 
prima probă au participat la o a doua etapă, 
care s-a desfăşurat în parcarea CORA şi consta 
in parcurgerea câtorva ateliere de diferite 
specializări cu asitenţa specifică (SMURD, 
ISU, SALVAMONT). Caştigătorii acestei 
etape vor participa la o excursie cu corturile in 
zona Răchiţele la sfârsitul lunii Iulie însoţiţi de cîţiva membrii din cadrul Serviciului. Tabăra a 
fost organizată in perioada 23-27/07/2012 şi în fiecare zi s-a abordat câte un subiect diferit, 
distractiv şi creativ în aşa fel încât, copiii să facă cu plăcere şi interes fiecare activitate cu 
ajutorul membrilor Serviciului nostru. La sfârsitul taberei a avut loc un exerciţiu de salvare, 
unde s-a simulat un accident la o stâncă de unde presupusa victimă a trebuit imobilizată în 
targă şi transportată la ambulanţă cu ajutorul tehnicilor învăţate în decursul taberei. Salvarea 
simulată a fost efectuată în totalitate de către copiii din tabară, sub atenta supravegere a 
monitorilor din tabară şi cu sprijinul celor de la ISU, SMURD, SPJS-S Cluj şi CORSA Cluj 
care au pus la dispoziţie câteva materiale şi oameni pentru buna desfăşurare a evenimentelor. 
Exerciţiul a decurs foarte bine, având în vedere că, copiii au folosit tehnicile şi cunoştinţele 
dobândite pe parcursul celor patru zile de tabără.

3.6 Baza materială:

 Pe parcursul anului 2012, pentru divizia Sal-
vaspeo s-a reusit achiziţionarea unor echipa-
nente colective pentru intervenţie şi salvare 
din mediul subteran speologic. În cazul predu-
ceri unui accident în mediul subteran speolo-
gic, la momentul actual Sericiul Public Judeţe-
an Salvamont-Salvaspeo Cluj nu ar putea in-
terveni fără suţinere  materială din parte Sal-
vaspeo România. Nu s-a reusit echiparea 
membrilor salvaspeo cu echipamente indivi-
duale de protecţie şi intervenţie prevăzute de 
legea 402 din 2006 la anexa nr. 1, decât în pro-
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porţie 20%. Divizia Salvaspeo din cadrul Serviciului necesită o auto-utilitară pentru tran-
spurtul de materiale de intervenţie şi salvatori. Serviciul nu deţine propria targă de salvare 
subterană. Din cauza bugetului restrâns, s-a reusit achiziţionarea a doar 30% din echipamentul 
colectiv prevăzut de legea 402 din 2006 la anexa nr. 1. 

3.7 Realizarea indicilor de performanţă

 Divizia Salvaspeo din cadrul Serviciului a încheiat contracte de voluntariat , reuşind în propo-
rţie de peste 95% completarea numărului minim  de salvatori pentru judeţul Cluj, având 29 de 
membrii din necesarul de 30.

 Pe parcursul anului 2012 s-a propus şcolarizarea a mai multor membrii salvaspeo, drept dova-
da din totalul de 16 membrii salvaspeo care nu aveau înca calificare de salvator speolog, 9 
membrii au absolvit primul nivel de pregatire TSA1, apoi dintre aceştea 3 plus încă un mem-
bru care avea deja nivelul TSA1, au absolvit nivelu TSA2 al Şcolii Române de Speologi.

 Până la sfârsitul anului 2012, s-a reusit atestarea a 4 membri ca şi Tehnician Salvaspeo şi un 
Conslier Tehnic Salvaspeo, urmând ca restul de 12 persoane care sunt în ciclul de formare s-a 
fie atestaţi în anul 2013. S-a atins un procentaj de peste 70% din cel propus la începutul anului 
2012;

 

Activitatea de antrenament şi omogenizare a 
diviziei Salvaspeo din cadrul Serviciului s-a 
realizat în proporţie de 100%, prin organizarea 
şi participarea la mai multe exerciţii salvaspeo, 
atât pe plan judeţean, regional, naţional şi in-
ternaţional;

 Promovarea imaginii Serviciul şi a salvării 
subterane s-a realizat prin colaborarea cu alte 
instituţii cum ar fi ISU Cluj, SMURD, Consili-
ul Judeţean Cluj, atât în presă cât şi în public, prin organizarea unor proiecte şi demonstraţii.

Cap. 4 Probleme şi Soluţii

4.1 Organizare internă

Ca urmare a auditului public intern „Evaluarea modului de angajare şi utilizare a 
creditelor aprobate de consiliul judeţean” la Serviciul Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo 
Cluj, în perioada 22.12.2011-19.03.2012, s-au pus în evidenţă câteva probleme:

3 Activitatea parcului auto, urmărirea consumului de carburant –  critic
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4 Organizarea şi efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului –  critic

5 Achiziţii publice – de îmbunătăţit

6 Modul de stabilire şi acordare a drepturilor salariale, evaluarea performanţelor 
profesionale individuale ale personalului angajat – de îmbunătăţit

Principala cauză care a dus la neajunsurile semnalate a fost managementul defectuos şi 
neîndeplinirea sarcinilor de servici. În anul 2012 au avut loc schimbări importante în 
conducerea Serviciului, fostul şef de serviciu, Dl. Lazlo Gebefugi si-a dat demisia în luna mai. 
A urmat o perioadă de interimat în care funcţia a fost asigurată de către Dl. Vasile Cipcigan 
iar, în urma concursului organizat de către consiliu, începând cu luna noiembrie, funcţia a fost 
preluată de către Dl. Gheorghe Frăţilă. De asemenea, în cursul lunii decembrie a avut loc 
schimbarea şeefului de formaţie salvamont. Toate aceste schimbări au condus la o inerţie şi 
încetinire a măsurilor de remediere a problemelor semnalate.

Până la sfârţitul anului 2012 s-au luat următoarele măsuri:

- Au fost numiţi prin deciziile şefiului de serviciu nr.14/3.12.2012 şi 15/13.12.2012, un 
responsabil cu parcul auto şi un responsabil cu fişele zilnice ale autovehiculelor. S-a 
intocmit un regulament al parcului auto şi un regulament al circulaţiei bonurilor 
valorice de carburant. Persoanele care au şi atribuţiunea de conducători auto au fost 
instruite pentru întocmirea corectă a foilor de parcurs. S-au fixat responsabili şi 
termene pentru aducerea la zi a FAZ-urilor. Până în acest moment aceste termene nu 
au fost respectate. Ultimul termen fixat, prin decizia nr. 4/11.02.2013 este de 4 martie. 
În cazul în care acest termen va fi depăsit se va trece la sancţionare disciplinară a 
persoanelor responsabile.

- In vederea întocmirii inventarului s-a numit o comisie de inventariere prin decizia nr. 
13/3.12.2012 şi decizia nr. 17/20.12.2012. Acesta a finalizat inventarierea bunurilor şi 
a făcut propunerile de casare. Urmează valorificarea inventarului de către 
departamentul financiar-contabil şi casarea bunurilor  de către comisia  numită prin 
decizia nr. 5/11.02.2012.

- Pentru îmbunătăţirea sistemului de achiziţii şi o folosire cât mai eficientă a banilor 
alocaţi a fost numit prin decizia nr.11/27.11.2012 un responsabil cu achiziţiile. S-a 
reusit organizarea licitaţiei pentru construirea punctului de informare şi bază 
salvamont Cheile Turzii. La momentul de faţă suntem în faza de evaluare a ofertelor.

- Pentru imbunătăţirea pregătirii şi evaluării personalului s-a întocmit un calendar de 
pregătire şi evaluare pentru anul 2013, corelat cu diverse activităţi pe care le 
organizăm sau la care vom lua parte. Odată cu realegerea de către membri serviciului a 
noului şef de formaţie şi numirea lui în funcţie prin decizia nr. 16/17.12.2012 a şefului 
serviciului, s-au stabilit în mod clar atribuţiunile acestuia pe linie de pregătire şi 
evaluare profesională. S-a adoptat metodologia propusă de către departamentul de 
specialitate al consiliului judeţean pentru promovarea în grade profesionale. Prin 
decizia nr. 2/17.01.2013 s-au trasat sarcini directe şi concrete atât şefului de formaţie 
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cât şi referentului salvaspeo pentru elaborarea normelor interne de evaluarea 
membrilor.

- Prin dispoziţia nr.8/27.08.2012 s-a constituit Comisia de monitorizare, coordonare şi 
îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial al 
SPJSSCj. Totodată s-a realizat şi un regulament de funcţionare a acestuia. Din păcate 
până în acest moment comisia nu si-a adus contribuţia la îmbunătăţirea sistemului de 
lucru intern.

 În afara problemelor semnalate de către auditul intern s-a mai rezolvat problema 
lucrătorului desemnat pe linie de norme de SSM, prin decizia nr. 12/27.11.2012. Aceasta a 
contribuit la aducerea la zi a instructajului de protecţia muncii a tuturor membrilor activi.

Pentru creşterea eficienţei comunicării între membri s-a realizat o listă de discuţii şi s-
a implementat sistemul de lucru pe această listă printr-un regulament specific. In prezent din 
totalul de 70 de membri (aspiranţi, candidaţi, activi, angajaţi) ai serviciului, 52 sunt pe lista de 
discuţii. Ceilalţi ori nu au acces la internet, ori si-au suspendat temporar activitatea.

O problemă stringentă o reprezintă lipsa regulamentului intern. Acesta este elaborat în 
varianta draft în proporţie de 50% (responsabil – şeful serviciului), urmând să fie supus 
discuţiei pe lista internă iar apoi votat intr-o adunare generală a tuturor membrilor. Odată cu 
adoptarea regulamentului intern se vor reface Fişele de Post ale angajaţilor şi contractele de 
voluntariat, pentru a fi în concordanţă cu noul regulament. Termenul de realizare: 15 iunie 
2013.

Pentru ridicarea nivelului tehnic şi o mai bună interoperativitate în teren s-au facut 
demersuri pe lângă ISU Cluj pentru stabilirea unui plan de intervenţie comun. S-a 
implementat planul de intervenţie salvaspeo, urmând să se facă acelasi lucru şi pe linie de 
salvamont. O realizare importantă o reprezintă includerea SPJSSCj in PLANUL ROŞU al 
judeţului. De asemenea s-a negociat, urmând să se semneze în cel mai scurt timp un protocol 
de colaborare cu Asociaţia pentru Câini de Salvare Transilvania, cu scopul de creştere a 
eficienţei identificării persoanelor dispărute.

O altă problemă în curs de rezolvare este cea a spaţiului. Deoarece actualul sediu al 
serviciului este prea mic pentru derularea activităţii în condiţii optime s-au facut demersuri 
pentru obţinerea unui spasiu adecvat. Odată ce această problemă va fi rezolvată se va rezolva 
şi problema magaziei, care în prezent este pe balconul apartamentului personal al 
magazionerului.De asemenea se va putea amenaja un spaţiu destinat informării turiştilor şi 
relaţionării cu presa şi cu publicul.

Pentru un bun mamagement al resurselor şi pentru respectarea cerinţelor din 
procedurile de interoperativitate s-a introdus calendarul anual de activităţi. O consecinţă 
directă a fost necesitatea de încheiere a unor acorduri de colaborare-parteneriat-asistenţă cu 
diverse ONG-uri cu activitate în zona montană. S-a elaborat un model de protocol de 
colaborare.
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4.2 Dezvoltare

Direcţiile de dezvoltare pe care le avem în vedere sunt următoarele:

1. creşterea operativităţii şi a capacitpţii de intervenţie

2. extinderea zonelor de permanenţă

3. dezvoltarea sistemului de formare

4. creşterea implicării SPJSSCj în activităţi de promovare a sporturilor montane, a 
activităţii în aer liber, a protejării mediului înconjurător.

La această oră SPJSSCj are în componenţă un mare număr de membri (angajaţi şi 
voluntari) dar mulţi dintre aceştia fiind în curs de formare. Resursa umană calificată fiind 
vitală pentru derularea în condiţii optime a activităţii vom pune accentul pe formarea 
profesională a oamenilor. În ce priveşte baza materială, este imperios necesar achiziţionarea 
unei masini de intervenţie şi definitivarea bazei din Cheile Turzii. De asemenea completarea 
bazei materiale pe linie de salvaspeo ar crea condiţiile necesare pentru ca echipa să devină 
operativă şi să poată fi acreditată de către CORSA.

Există în Judeţul Cluj câteva zone cu un potenţial turistic ridicat dar prost exploatat. Pe 
măsură ce turismul se va dezvolta şi extinde va apărea şi necesitatea extinderii zonelor de 
permanenţă şi a bazelor şi refugiilor salvamont. O primă zonă care trebuie avută în vedere 
este Valea Drăganului.

Pentru creşterea calităţii serviciilor de pregătire internă a membrilor avem programate 
în calendarul pe anul 2013 mai multe acţiuni care sparg tiparul în care s-a instalat monotonia 
anilor trecuţi. Dintre acestea amintim: acţiunile interoperative cu ISU Cluj, Asociaţia pentru 
Câini de Salvare Transilvania, Unitatea Specială de Aviaţie, seminarul de tehnici comparate 
salvamont-salvaspeo, Raliul de vară salvamont, exerciţiu internaţional salvaspeo. Un element 
important în dezvoltarea personală a salvatorilor, dar şi ca instrument de promovare îl va 
constitui panoul de escaladă pentru care am început demersuri pe lângă Cluj-Arena.

De-a lungul anilor s-a creat o bună relaţie cu diverse ONG-uri şi instituţii prin 
implicarea salvamont-salvaspeo în tabere, excursii, expediţii, conferinţe, târguri de profil 
montan, etc. Vom continua relaţiile deja stabilite şi vom crea altele noi. Foarte bune rezultate 
a avut Tabăra Micul Salvator organizată de divizia salvaspeo prin CORSA Cluj, finanţată de 
Consiliul Local Cluj-Napoca. Avem în vedere crearea de programe de iniţiere şi antrenament 
la panoul de esaladă pentru formarea unei echipe reprezentative a judeţului în concursurile 
naţionale şi internaţionale de profil. De asemenea vom organiza diverse acţiuni pentru copii 
din centrele de plasament şi din familiile aflate într-o stare socială defavorizată.

Momentan serviciul nu are o sursă proprie de autofinanţare. Cu toate acestea s-a reusit 
atragerea de sponsori pentru diverse activităţi. Atragerea de fonduri, altele decât cele 
provenite din finanţarea CJCj este importantă şi realizabilă. Pentru sprijinirea activităţii 
serviciului vom crea un ONG prin care să derulăm programe punctuale.

21



Cap. 5 Financiar

5.1 Cheltuieli de personal

 În suma totală de 261.427 lei, cheltuieli care cuprind atât salariile brute cât şi 
contribuţiile aferente pentru un număr de 14 persoane angajate cu contract de muncă în timp 
normal.

5.2 Cheltuieli cu bunuri se servicii

În suma totală de 255.350,81 lei, cheltuieli aferente desfăşurării activităţii specifice a 
Serviciului. Cele mai importante cheltuieli din această categorie aferente activităţii de salvare 
montană şi subterană sunt:

• Achiziţionarea de echipamente individuale în valoare de 18.443,80 lei, echipamente 
necesare atât pentru dezvoltarea Diviziei Salvaspeo cât şi pentru înlocuirea  unor 
echipamente uzate ale salvatorilor montani;

• Cheltuieli cu echipamente colective necesare salvarii în echipa, în valoare de 16.254 
lei;

• Cheltuieli cu materiale sanitare şi medicamente necesare acordării primului ajutor  în 
valoare de 4.845,05 lei;

• Cheltuieli cu pregătirea profesională a angajaţilor şi voluntarilor Serviciului 
concretizate în cursuri de pregătire, exerciţii de salvare, conferinţe, în valoare de 
15.971,14 lei;

• Cheltuieli cu indemnizaţiile de masă aferente personalului angajat şi voluntari, pentru 
serviciile de permanenţă efectuate la bazele de salvare în valoare de 96.319,32 lei ;

În categoria cheltuielilor cu bună desfăşurare a activitaţii intră :

• - Consumabilele de birou, materiale de curaţenie, în valoare de 2.256,63 lei ;

• - Cheltuieli cu încălzirea şi energia electrică în valoare de 14.075,96 lei ;

• - Cheltuieli cu carburantul necesar pentru deplasarea autoutilitarelor Serviciului la 
bazele de salvare proprii şi pentru rezolvarea cazurilor la care suntem solicitaţi, în 
valoare de 22.755,39 lei ;

• - Cheltuieli poştale, internet, telefon, tv în valoare de 14.299,05 lei ;

• Cheltuieli cu piesele de schimb şi reparatiile auto, cheltuieli cu serviciile oferite de 
terti, cheltuieli cu reparatiile curente la bazele de salvare, in suma de 25.865,08 lei.
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5.3 Cheltuieli de capital

• În anul 2012 s-a alocat suma de 300.000 lei pentru finalizarea Clădirii Bază de Salvare 
Cheile Turzii, s-a utilizat doar suma de 868 lei pentru servicii de elaborare devize. Din 
păcate nu s-a putut organiza licitaţia în timp util datorită modificărilor care au survenit 
la conducerea Serviciului, motiv pentru care suma de 299.132 lei a rămas neutilizată.

Cap. 5 Concluzii

Activitatea SPJSSCj în anul 2012 a fost marcată de schimbări majore la nivel de 
conducere, acestea punându-si amprenta pe organizarea internă, administrarea şi gestionarea 
resurselor, imaginea serviciului. Cu toate acestea, activitatea curentă nu a avut de suferit, acest 
fapt fiind datorat în special profesionalismului membrilor. Este de subliniat dezvoltarea 
diviziei specializate salvaspeo care s-a dezvoltat ca număr, pregătire, acţiuni proprii şi în 
colaborare, bază materială şi organizare internă.

Au fost îndeplinite sarcinile pe linie de prevenţie şi intervenţie. Pe linie de formare şi 
evaluare au fost mici probleme la divizia salvamont, compensate de reusitele pe linie de 
salvaspeo.

Serviciul are probleme legate de organizarea internă, dar acestea sunt cunoscute şi sunt 
luate măsuri pentru remedierea lor.

Disciplina internă este bună (foarte bună comparitiv cu alte servicii salvamont din 
ţară) şi se bazează în special pe buna creştere şi pe spiritul de echipă. Situaţia se va îmbunătăţi 
şi mai mult după implementarea regulamentului intern.

O problemă rezolvată la sfârsitul anului 2012 a fost definitivarea caietului de sarcini 
pentru baza salvamont Cheile Turzii. Din păcate nu s-a putut fructifica alocaţia bugetară 
pentru această investiţie pe care sperăm s-o realizăm în 2013.

Se impune creştere alocaţiei bugetare faţă de cea din 2011-2012 pentru a putea acoperi 
investiţiile necesare, dezvoltării diviziilor specializate salvaspeo şi scufundări, precum şi 
acoperirea indemnizaţiilor de masă şi de periculozitate.
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ANEXA 1

LISTA CU MEMBRI DIVIZIEI SALVAMONT

Nr. Nume şi prenume Atestare Contract Calitate Alarmare 
112

1 FRĂŢILĂ 
GHEORGHE

C.T. Salvaspeo

Formator

Angajat Şef Serviciu Judeţean 7

2 CIPCIGAN VASILE Salvator montan 

Paramedic 

TSA 1salvaspeo

Angajat Şef Formatie 1

3 TRIFAN VASILE Salvator montan

Paramedic

TSA 1- salvaspeo

Angajat Salvator Montan 4

4 FARKAS LUCIAN Salvator montan 

Paramedic

Angajat Salvator Montan 2

5 OPREA RADU Salvator montan

Paramedic 

Tehnician 
salvaspeo

Formator

Angajat Salvator Montan 3

6 IUGA TEODOR Salvator montan 

Paramedic 

Angajat Salvator Montan 5

7 CAMPEAN IACOB Salvator montan 

Formator

Angajat Salvator Montan 6

8 GHITULESCU 
SERGIU

Salvator montan 

Paramedic         

Angajat Salvator Montan 8

9 NAGY IMRE Salvator montan 

Paramedic

Angajat Salvator Montan 9

10 IORGA SILVIUS Salvator montan Angajat Salvator Montan 10
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11 TOROK IOAN Salvator montan Angajat Salvator Montan 11

12 TOTHAZAN 
ADRIAN

Salvator montan

Paramedic 

TSA 1- salvaspeo

Angajat Salvator Montan 12

13 NAGY ADORJAN Salvator montan Voluntar Salvator Montan

14 POPESCU PETRE Medic

Salvator montan

Formator

Voluntar Medic 

Salvator Montan

15 POTRA SERGIU TSA 2

Scoala vara 
salvamont I 

Formator

Voluntar Jurist

Salvator

16 BUDAI EDUARD Scoala iarna 
salvamont I+A

Voluntar Salvator

17 MARC ANTONIE Salvator montan Voluntar Salvator montan

18 ROMAN CODRIN TSA 2

Comunicatii

Voluntar Salvator

19 ROMAN MARIA TSA1

Paramedic

Voluntar Salvator

20 BARTOS MIHAI Scoala iarna 
salvamont I+A

Voluntar Salvator

21 POPA CALIN Salvator montan Voluntar Salvator montan

22 CHIRA AURELIAN Salvator montan Voluntar Salvator montan

23 POPESCU PAUL Salvator montan 

Paramedic

Voluntar Salvator montan
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24 RAŢIU OVIDIU Scoala iarna 
salvamont I+A

 Scoala Vara 
salvamont I

Voluntar Salvator

25 SANDU ANDREEA Salvator montan Voluntar Salvator montan

26 CRIŞAN ROMICA 
GEORGE

Scoala Iarna 
salvamont I+A

Voluntar Salvator montan

27 CAMPEAN ADRIAN 
ALEXANDRU

Salvator montan Voluntar Salvator montan

   28 CĂŢĂNAŞ OVIDIU 

VASILE

Salvator montan Voluntar Salvator Montan

   29 GEBEFUGI LASZLO Salvator montan Voluntar Salvator montan

   30 POTRA DORIN Salvator montan Voluntar Salvator montan

   31 PAŞCA AUGUSTIN 

GHIŢĂ

Salvator montan Voluntar Salvator montan

   32 IORGA SILVIUS JR Salvator montan Voluntar Salvator Montan

   33 BERCIAN DANIEL Salvator montan 

Asistent  Medical 

Voluntar Salvator montan

   34 FRANCU CLAUDIU 

FELICIAN

Salvator montan Voluntar Salvator montan

   35 POP OVIDIU Scoala Iarna 

salvamont

Voluntar Salvator

   36 BALOG CARMEN Medic Voluntar Medic

   37 ANGHEL OVIDIU Aspirant Salvator

   38 SEBENI ADRIAN Aspirant
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    39 MORAR MARIUS Aspirant

    40 TANDEA ANCA-

IULIA

Paramedic Aspirant

   41 RADU HOREA 

GABRIEL

Aspirant

    42 CORT VASILE 

ANDREI

Aspirant

    43 CRIHANA IOANA 

GINA

Aspirant

    44 ORHEANU 

AURELIAN

Aspirant

    45 TODORAN CORNEL Aspirant

   46 POPA IONUT RAUL Aspirant

    47 NICULA GEORGE 

STEFAN

Aspirant
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ANEXA 2

LISTA CU MEMBRI DIVIZIEI SALVASPEO

Nr. NUME ŞI PRENUME Atestare Tip 
Contract

Calitate Alarmare 
112

1 FRĂŢILĂ GHEORGHE C.T. Angajat Şef Serviciu Judeţean 2

2 VARI LASZLO C.T. Voluntar Consilier Tehnic 
Judeţean

1

3 PAPIU FELICIAN C.T. Voluntar Consilier Tehnic 
Judeţean Adjunct

3

4 KONDACS ADRIAN TITUS C.T. Voluntar 

5 POLERECZKY ADRIAN S.E. Angajat Referent Salvaspeo 4

6 VODĂ CĂLIN S.E. Voluntar 5

7 CSIS FERENC S.E. Voluntar 6

8 BLĂGNICEANU FLORIN S.E. Voluntar 7

9 SANDU ANDREEA ----- Voluntar 

10 MĂRCUŢ TEODORA S.E. Voluntar

11 MĂNIŞOR MIHAELA T Voluntar

 12 THOT  ATILLA T Voluntar 10

13 MEZEI ROBERT T Voluntar
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14 KRASZNAI PETER T Voluntar

15 OPREA RADU T

P.

Angajat 8

16 LUPU DAN TSA2

Sc.

Voluntar

17 ROMAN CODRIN TSA 2

Com.

Voluntar 

18 CÎRLUGEA DANIEL TSA2 Voluntar

19 MOLDOVAN DAN TSA2 Voluntar

20 POTRA SERGIU TSA2 Voluntar 

21 LAZAR ZSOLT TSA1 Voluntar

22 BALLA TUNDE TSA1

P.

Voluntar 

23 ROMAN MARIA TSA1

P.

Voluntar 

24 OPRIŞ AGNES ANNA TSA1 Voluntar 

25 TOTHAZAN ADRIAN TSA1

P.

Angajat 

26 TRIFAN VASILE TSA1

P.

Angajat 

27 CIPCIGAN VASILE TSA1

P.

Angajat 9

 28 HEGEDUS REKA TSA1 Voluntar 

29 POPESCU PETRE ----- 

Medic

Voluntar 
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CT – consilier tehnic

SE – şef echipa

T – tehnician

TSA 2 – tehnica speologiei alpine, nivel avansaţi

TSA1 – tehnica speologiei alpine, nivel incepători

P – paramedic

Sc. - scafandru

Com. - comunicaţii

---- - fără pregatire speologică
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