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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, 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; 
 Activitatea serviciul se bazează pe 13 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 servicii locale înfiinţate în condiţiile 
HG77/2003, în Comunele Mărgău, Poieni, Săcuieni și Beliș. 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 
serviciul județean.   În prezent sunt demarate negocieri pentru cooperare şi colaborare atât cu 
serviciile locale cât şi cu mai multe servicii judeţene salvamont din ţară.        
              Resursele materiale şi umane ale diviziilor salvamont și salvaspeo sunt bune. Faptul 
că în cursul anului 2013 ne-au fost date în folosință materialele primite prin proiectul finanțat 
de către ANT a fost pentru noi o adevărată gură de oxigen. În privința dotarilor diviziei de 
scafandri dotările ar trebui aduse la standardele legale prevăzute de HG 77/2003 şi a normelor 
tehnice emise de Asociaţia Naţională a Salvatorilor montani din România şi Legea 402/2006  
şi normele tehnice emise de Corpul Român 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 continuat sa atragă în anul 2013 
un număr ridicat de aspiranţi şi voluntari, ajungând ca divizia Salvamont să aibă 54 de 
membrii,  pentru dezvoltarea resursei umane dar și pentru acoperirea golurilor create de 
plecarea unora dintre voluntari în alte orașe. Un număr mare de salvatori montani atestați au 
decis să încheie colaborarea cu Salvamont Vlădeasa (care asigură serviciul pe raza 
localităților Mărgău, Beliș, Săcuieu și Poieni) și să se înscrie voluntari la serviciul județean, 
ceea ce ne-a asigurat un aflux important de oameni calificați. Din cei 54, 11 salvatori montani 
sunt angajaţi, 21 sunt salvatori montani volutari (cu atestat de salvator montan) iar restul sunt 
în diferite etape ale programului de pregătirii. Am atașat lista cu toţi membrii Salvamont ai 
SPJ Salvamont-Salvaspeo Cluj – ANEXA 1. 
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2.2 Pregătire profesională:  
(Şcolarizare/Antrenamente/Exerciţii/Conferinţe/Instruiri/Cursuri) 
 
Școala Naționala de Iarna Salvamont –Coordonatori Acțiuni de Salvare 
 La aceaste școli au participat 5 
membrii din cadrul Serviciului nostru; 
2 la cursurile școlilor naționale de 
salvatori montani si 3 la cursurile scolii 
naționale de coordonatori acțiuni de 
salvare. Școlile s-au organizat în 
perioada 01 – 22.03.2013 la Padina, 
M-ții Bucegi. Membrii SPJ Salvamont 
Salvaspeo Cluj absolve cu calificative 
bune cursurile, la care au participat. 
 
 
Școala Națională de Vară Salvamont - Coordonatori Acțiuni de Salvare  
 La aceaste şcoli au participat 8 membri din cadrul Serviciului nostru; patru la cursurile 
școlilor naționale de salvatori montani și 4 la cursurile școlii naționale de coordonatori acțiuni 
de salvare. Şcoala s-a organizat în perioada 30.08 – 20.09.2013  la Padina, M-ţii Bucegi. 
Membri Serviciului au absolvit cursurile școlilor de vară cu calificative bune. Cheltuelile de 
drum şi taxa de şcolarizare au fost suportate de către SPJ Salvamont-Salvaspeo Cluj din 
bugetul propriu. 
 
Examen de reatestare a salvatorilor montani 
 În perioada 20.09 – 23.09.2013, la Padina s-a desfăşurat un examen de reatestare a 
salvatorilor montani. Acest examen a avut două 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. 

 
Cursuri de paramedici 
 Pe parcursul întregului an 
2013, SPJ Salvamont-Salvaspeo Cluj, 
fiind în bună relaţii cu ISU Cluj, a 
reuşit să ateste ca şi paramedici mai 
mulţi membrii ai Serviciului. În total 
s-a reuşit atestarea a 7 membrii din 
cadrul Serviciului din ambele 
departamente, dintre care 2 angajaţi şi 5 voluntari. Cursurile s-au ţinut în mai multe cicluri, 
fiecare ciclu având o 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 
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Serviciului. Paramedicii formaţi execută câte o gardă pe lună, în calitate de voluntari, pe 
maşinile de intervenţie SMURD, activitate ce contribuie la pregătirea lor continuă pe linie 
medicală. 
 
 Cursuri interne de pregătire 
 S-au organizat cursuri de 
iniţiere în tehnica de salvare montană, 
cursuri de salvare de pe pârtiile de 
schi, cursuri de orientare cu ajutorul 
GPS-ului. Pe perioada de vară s-au 
organizat 4 asemenea cursuri iar pe 
perioada de iarnă s-au organizat 3 
cursuri cu specific hivernal. Aceste 
cursuri au fost coordonate de către 
șeful de formație și au fost organizate de câțiva dintre angajații serviciului.  
 Un stagiu de pregătire deosebit l-a constituit exercițiul de salvare din telescaun, primul 
exercițiu de acest gen, organizat de către SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj. Acest stagiu a fost si 
un moment prielnic pentru evaluarea angajaților si voluntarilor, atât tehnic cât și medical. 
 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 și de 
domnișoara doctor Balog Carmen, medic rezident 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 şi-au însuşit 
cunoştinţele de prim ajutor. 
 S-a organizat un exercițiu 
complex de interoperativitate și 
interdisciplinar cu Asociația pentru 
Câini de Salvare ”Transilvania” și cu 
ISU Cluj. Acest exercițiu, desfășurat în 
data de 13.07.2013, a avut ca locație 
Rezervația Naturală Cheile Turzii și s-
a desfășurat pe trei acțiuni distincte: 
căutare și evacuare din zona montană, 
evacuare din perete, căutare si evacuare din râurile montane. La acest eveniment au participat  
38 de persoane și a avut un mare succes. Importanța acestui exercițiu comun s-a pus în 
evidență în luna decembrie la acșiunea de căutare și salvare a unui pacient de la Centrul 
Besaida din Sălicea. 
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2.3 Intervenţii/accidente 
 

 Pe parcursul anului 2013 echipa salvamont a 
patricipat la mai multe solicitări şi intervenţii. În 
total au fost 147 cazuri în anul 2013. Zonele cele 
mai importante de patrulare și prevenire a 
accidentelor montane din judeţul Cluj şi în care se 
face permanenţă sunt: 

a) Staţiunea Băișoara (1Ianuarie – 31 
Decembrie) – 53 cazuri; 

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

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

d) Pârtia Feleac ( 10 Decembrie – 15 Martie) – 
36 cazuri; 

e) Alte zone fără permanenţă – 8 cazuri. 
         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 12 ore), salvatorii 
au luat indemnizaţie de masă și spor de periculozitate. 
 Statisca accidentelor în funcție de mai multe caracteristici e prezentată în Anexa 4.
 O intervenție complexă de căutare și salvare care la care a participat pe lângă serviciul 
salvamont Jandarmeria și Asociația pentru Câini de Salvare Transilvania. Redăm în 
continuare o parte a raportului acestei acțiuni: 
“Bilant cumulativ: 

Personal: Salvamont: 62 persoane implicate, 
coordonare actiune; CST: 26 persoane, 14 caini implicati; 
Jandarmeria 36 persoane implicate 
TOTAL: 124 persoane + 14 caini 
Timpul de la alarmare 112 pana la gasirea victimei: 42 ore 50 
min. 
Mijloace de transport: Salvamont 14 autoturisme si 2 ATV-uri; 
CST: 12 autoturisme, 3 remorci; Jandarmeria: 4 vehicule 
Concluzii: 

Plusuri: 
a. Colaborarea dintre institutii a fost foarte buna si s-a 

derulat astfel datorita acordurilor de colaborare 
existente si a exercitiului comun derulat de catre 
SPJSSCj si CST in vara anului 2013. Este 
important ca la urmatorul exercitiu sa fie invitata si 
Jandarmeria. 
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b. Mobilizarea membrilor salvamont a functionat foarte bine, s-a putut asigura rotatia 
persoanelor astfel incat 
salvatorii sa se poata 
odihni. 

c. Centrul de comanda a 
functionat bine asigurand 
gestionarea informatiilor, 
legatura dintre echipele de 
pe teren, solicitarea de 
sprijin prin 112, informarea 
autoritatilor locale, etc. 

Minusuri: 
a. Lipsa unei proceduri de 

cautare la nivel judetean 
sau national. Aceasta problema urmeaza sa fie remediata de catre membri SPJSSCj 
care vor lucra la crearea acesteia. 

b. Lipsa de comunicare dintre Politie si 112. De la momentul in care s-a solicitat 
sprijinul politiei locale si pana la alarmarea prin 112 s-au pierdut ore pretioase. 
Oricum, alarmarea la 112 nu a fost facuta de catre politie! 

c. Implicarea intarziata a Jandarmeriei. De cele mai multe ori primele ore sunt critice, 
putand face diferenta dinte viata si moarte. Odata ce Jandarmeria s-a implicat 
colaborarea a fost foarte buna. De remarcat faptul ca nu au existat nici un fel de 
tensiuni legate de cine ar trebui sa coordoneze actiunea. 

 
 
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. – 31.12.2013 
număr de programari personale 
de permanenţă 176: . 

- Staţiunea  Beliş Fantanele – 
perioada 01.01. – 31.12.2013 
număr de programari personale 
de permanenţă 140: . 

- Rezervaţia Naturală Cheile 
Turzii – perioada 15.03. – 
30.11.2013 număr de 
programari personale de permanenţă 136:  . 

- Pârtia Feleac – perioada 01.01. – 15.03.2013, 05.12 – 31.12.2013 număr de programari 
personale de permanenţă 64. 
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2.5 Asistenţă/colaborare la evenimente montane 
 
Concurs ski de tură – Cupa Muntele Mare 
 Acest concurs a fost organizat în staţiunea 
Băişoara în data de 18 - 20.01.2013 de  către  serviciu 
în colaborare cu Asociaţia Alpiniştilor Pajura Turda. 
La acest eveniment sportiv au participat 30 de iubitori 
ai schiului de tură. SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj a 
participat cu un efectiv de 8 salvatori montani angajaţi 
si voluntari. 
 Ziua următoare s-a desfășurat un concurs de 
schi telemark, o competiție pe care o dorim un bun 
început pentru promovarea acestui stil de schi. Acest 
eveniment a fost organizat de către SPJ Salvamont 
Salvaspeo Cluj, cu sprijinul Asociației Pajura și a 
Facultății de Sport a Universității Babes Bolyai. Au 
fost peste 10 salvatori montani ai serviciuliui, 
participanți sau organizatori, prezenți la aceasta 
competiție. 
 
 Transilvania Snowkiting Festival 2013 -Statiunea M-le Baisorii 

Acest eveniment, o premiera pentru tabloul sportiv al județului, s-a desfășurat în zona 
Muntele Băișorii – Muntele Mare, în perioada  
17.01.2013-20.01.2013. Au participat peste 45 de 
concurenti din țară și din străinatate, cu toții în 
căutarea “vântului perfect” și numeroși spectator. Din 
partea Serviciului Public Județean Salvamont 
Salvaspeo Cluj, au fost detașati 4 salvatori montani 
angajați și voluntari. 
 
Serbările Zăpezii Băişoara 

În perioada de 23 – 24.02.2013, s-a desfăşurat la 
Muntele Băişorii un eveniment dedicat tuturor 
practicanţilor sporturilor de iarnă, precum si 
localnicilor , care au venit in număr mare pentru aşi 
susţine favoriţii. Acest eveniment a fost organizat de 
către Palatul Copiilor în colaborare cu Primăria  
Băișoara  și Consiliul Judeţean Cluj și a avut 
participanți 18 echipaje din 14 județe. Serviciul Public 
Judeţean  Salvamont Salvaspeo Cluj a participat cu o demonstraţie de salvare de pe pârtia de 
schi şi cu un efectiv de 9 salvatori pentru asigurarea unei bune prevenţii și unei intervenţii 
eficiente în caz de alarmare. Au fost 2 cazuri, rezolvate de către salvatorii montani membrii ai 
SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj.  
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Concurs de Schi Fond Vlădeasa 

In perioada 14-15.02.2013 
salvatorii montani clujeni au participat 
ca asistență salvamont la evenimentul 
organizat de Primăria Săcuieu – 
concursul de schi fond Vlădeasa 
destinat copiilor din satele din zona 
montană a județului. O parte din 
echipamentul folosit cu această ocazie 
a fost obșinut de șeful SPJSSCj (din 
Franța) și a fost donat primăriilor din 
zonă. La competiție au participat 3 
salvatori montani atestați. 
 
Concurs de ATV-uri – Vânează Lupul – Băişoara 

A fost un eveniment organizat in perioada  01 – 04.05.2013 de către Authentic Spirit 
Cluj, in zona Muntele Băişorii – Valea Ierii. Acest eveniment este dedicat iubitorilor de 
adrenalină  pe patru roți. La acest eveniment sportiv au participat peste 60 de piloţi de ATV-
uri. SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj a participat cu un efectiv de 6 salvatori montani angajaţi si 
voluntari. Au fost 4 cazuri, cazuri rezolvate împreună  cu o ambulanţă privată, 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 Naturală Cheile 
Tureni. Această acţiune s-a desfăşurat 
în 28.04.2012. Au fost detaşaţi la acest 
eveniment 9 salvatori montani, atât 
angajaţi cât şi voluntari. Membrii SPJ 
Salvamont Salvaspeo Cluj au participat 
la rezolvarea a  3 cazuri, alături de cei 
de la Crucea Roșie 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 
2013 evenimentul a fost organizat in perioada 11-13.05  in Cheile Turzii, având peste 40 de 
participant. Salvatori montani detaşaţi au fost în număr de 6, salvatori ce au efectuat o foarte 
bună activitate de prevenire, la acest eveniment nu au existat cazuri. 
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Cursuri de escaladă a Facultăţii de Educaţie Fizică si Sport – Cheile Turzii 

Cursurile de escalada a Facultaţii 
de Educaţie Fizică si Sport sunt acțiuni 
la care SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj 
participă ca partener activ. In anul 
2013, aceste cursuri s-au desfaşurat în 
lunile octombrie noiembrie, 2 salvatori 
montani au fost detaşaţi pentru a 
asigura atelierele specifice. Activitaţile 
pedagogice la care SPJ Salvamont 
Salvaspeo Cluj, participă ca partener, 
reprezintă o parte importantă a 
activitaţii de prevenire.  
 
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 23 
– 24.06.2013. Pentru acest eveniment, având în vedere dimensiunea evenimentului (peste 500 
de participanti) si dificultatea comunicaţiei in această zonă, au fost detaşaţi 11 salvatori 
montani si voluntari salvaspeo. Partea de comunicare, pe toata lungimea traseului a fost 
rezolvata de catre SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj, prin amplasarea de salvatori montani cu 
statii de emisie receptie in zonele cu acoperire slaba GSM. Datorită securizării traseului si a 
activităţii de patrulare şi prevenire au 
fost doar 4 cazuri, cazuri la care am 
participat împreună cu colegii de la 
SMURD Băişoara. 

 
Festivalul  “ Electric Castle” 

Acest eveniment a fost organizat in 
perioada 20 – 24.06.2013 in localitatea 
Bontida. Consiliul Judetean Cluj a fost 
unul din sponsorii principali a aestui 
eveniment iar SPJ Salvamont 
Salvaspeo Cluj a participat ca partener, 
oferind servicii de asigurare a promului ajutor, impreuna cu Ambulanta Cluj si SMURD Cluj. 
Am participat cu un efectiv de 13 salvatori montani, angajati si voluntari, am detinut un cort 
dotat cu 4 paturi si echipament de prim ajutor. Angajații și voluntarii au asigurat asistenta 
24/24 ore, participând în ture la activitățile de acordare a primului ajutor. Pe perioada 
evenimentului am fost solicitați să acordăm primul ajutor la 26 de persoane, lucrând foarte 
bine cu colegii noștrii SMURD și ambulanță. 
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Tabăra de vară Crucea Roşie – Fântânele 
Acest eveniment s-a desfăşurat pe 

teritoriul comunei Beliş şi a comunei 
Râşca  în perioada  29.07 – 07.08.2013. 
La evenimentul organizat de către 
Crucea Roşie, SPJ Salvamont 
Salvaspeo Cluj a participat, cu patru 
salvatori montani, 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 Lacului Tarniţa 

În data de 10/08/2013, 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 si 6500m. Din cadrul Serviciului au asistat 3 
membri – salvatori montani voluntari. 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 în barcă, pe motiv de abandon. 
 
Concurs de OFF ROAD la Căpuş 

În perioada 24-25/08/2013, a avut loc etapa a 4-a din “Campionatul Naţional de Off Road 
România” Cupa Taubenhreuther  , 
organizat de Clubul Sportiv Off Road 
Transsylvania din Cluj-Napoca. 
Desfăşurarea concursului s-a făcut pe 
baza regulamentului CNOR, în trei 
categorii: Standard, Open şi Extrem. 
Acesta este un eveniment sportiv off-
road pentru mașini din categoriile: 
standard (nemodificate), open 
(modificari medii si trasee de 
dificultate medie) si extrem (modificari 
medii sau radicale pe trasee medii si 
dificile).  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 60 de maşini impartite pe cele trei categorii prezentate mai sus. 
Asistenta Salvamont a fost compusă din 6 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 
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una s-a lasat cu răni  foarte grave, care a necesitat intervenţia echipelor Salvamont, iar apoi 
transportarea la spital de către SMURD 
 
Maratonul de ciclism – “ Clujul Pedaleaza” 

În data de 22/09/2013, s-a 
organizat concursul de biciclete 
“Maratonul Clujul Pedaleaza”, prin 
zona Muntilor Gilaului. La acest 
concurs au participat peste 350 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 8 salvatori din 
ambele departamente. Au fost 6 
accidente la care s-a acordat primul 
ajutor, dar nici unul grav. 
Combustibilul şi masa au fost suportate de organizatorii concursului. 
 
Festival de parapantă în Cheile Turzii  

S-a desfasurat in perioada 28-29.09.2013 pe cerul senin al Cheilor Turzii.  
Festivalul a intrunit un numar de peste 40 participanti, iubitori ai zborului liber cu parapanta si 
multi admiratori. Incheiat fără incidente, festivalul a fost catalogat unul dintre cele mai 
reușite, adrenalina și buna dispoziție 
fiind la ele acasă. 
 
Tabăra de pregătire pentru situații 
de urgență pentru copii 

ISU Cluj și THW Germania au 
solicitat sprijinul SPJSSCj pentru 
derularea programului unei tabere de 
pregătire pentru copii din Dej, Turda și 
Germania. Derulată în septembrie la 
Băișoara în cabana Palutului Copiilor 
Cluj tabara a inclus 2 zile de pregătire 
pe linie salvamont din cele 7 zile totale de program. Aportul membrilor serviciului la reușita 
taberei a fost important. 
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2.6 Alte activităţi 
 
Marcaje turistice la Muntele Băișorii 

In colaborare cu Asociația de 
Turism Montan Terramont Cluj s-a 
inceput refacerea marcajelor turistice 
din zona Muntele Băișorii. Membri 
asociației au fost cazați pe timpul 
acțiunii în refugiul salvamont. 
Materialele au fost obținute din 
sponsorizări. 

 
Marcaje turistice în zona Valea Ierii 

Timp de o săptămână, 2 membri 
ai serviciului împreună cu 6 voluntari 
de la Organizația de Caritate Eco Phoenix au coordonat un grup de 20 de copii pentru 
continuarea refacerii marcajelor din Zona Muntele Băișorii și pentru a reface marcaje în zona 
Valea Ierii, Moara de Pădure. De asemenea copii au fost inițiați în activități montane 
(orientare pe hartă și în teren, escaladă, tiroliană, montainbike, etc.).  
 
Marcaje turistice în zona Râșca 
 Impreună cu voluntari de la Cercetașii României, membrii serviciului au refăcut 
marcajele turistice din zona turistică Râșca. Materialele au fost asigurate de primarii di Râșca 
și Beliș. 
 
 
Vârful Manaslu, Himalaya 
    Participarea la proiectul  
„Manaslu” a adus în anul 2013 o mare 
vizibilitate  serviciului, proiectul 
„Manaslu 2013” fiind unul dintre cele 
mai prezentate in media proiecte 
montane din țară. 
 
 
 
 
RedBulll X Alps 

Participarea în echipa de suport a României la 
RedBull Xalps, cursa ce se desfășoara în M-ții Alpi, în 
zbor cu parapanta sau pe jos, pornind din Austria și 
finalizând în Monaco, traversând Austria, Italia, Franța, 
Elveția și Monaco, atingând  urmatoarele puncte: 
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Gaisberg-Au-1288m, Dachstein-Au-2995m, Wildkogel-Au-2224m, Zugspitze-Au-2962m, 
Ortler-Sulden-It- 1906m, Interlaken-CH-568m, Matterhorn-CH-4478m, Mont Blanc-Fr-
4810m, Saint Hilaire-Fr-995m, Peille-Fr-600m, Monte Carlo-Monaco-0m. 
 
Trasee turistice din parcuri naturale 

La invitația Agenției Naționale de Turism, 2 reprezentanți ai serviciului au participat la 
o întâlnire de lucru la Brașov pentru clarificarea problemelor legate de marcajele turistice. 
 
Adunarea Generală ANSMR 
 3 membri ai serviciului au 
participat la Băile Herculane la 
întâlnirea anuală a salvatorilor 
montani. Cu această ocazie aceștia au 
propus modificări importante în 
procedurile de lucru ale ANSMR. 
 
SARTIS 2013 
 2 membri ai serviciului au 
participat și anul acesta la Simpozionul 
Internațional pentru Situații de urgență, 
organizat la Băile Felix. A fost 
prezentată o lucrare medicală și sa 
participat activ la diverse ateliere. 

 
2.7 Baza materială 
 
    Bazele de Salvare au suferit, pe parcursul anului 2013, câteva reparaţii minore, 
reparaţii ce s-au considerat necesare bunei desfăşurari a activitaţii de salvare montana. Aceste 
reparaţii au fost necesare datorită  
degradării în timp a Bazelor.  Un 
exemplu ar fi reparaţia sobei  Bazei de 
Salvare Fântânele. 

Cea mai mare problemă fost 
cea a parcului auto. Cele 2 autoutilitare 
ale SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj nu 
prezintă o siguranţa a transportului 
eficient și rapid spre locul de 
desfășurare a misiunilor. De aceea, cu 
sprijinul Consiliului Județean Cluj am 
reușit achiziționarea a unei autoutilitare 
Mitsubishi L200, autoutilitară care a contribuit la reușita  misiunilor de salvare, facilitând 
accesul salvatorilor montani în zonele dificile. 
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S-a reusit, în anul 2013, contractarea de servicii de executare a construcţiei „Baza de 
Salvare Cheile Turzii” finalizandu-se constructia în decembrie 2013. 

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 
protectie sau intervenţie. Aceasta 
situatie a fost rezolvata în anul 2013, 
odată cu mutarea în noul sediu, de pe 
Bulevardul Eroilor nr.2. Aici s-a 
organizat o magazie spatioasă, magazie 
unde echipamentele de salvare și 
echipamentele medicale au tot spațiul 
de care au nevoie pentru a fi 
depozitate. 

S-a reușit achiziţionarea de 
materiale medicale necesare salvărilor 
montane. S-au achiziţionat tărgi de transport, aspiratoare și un defibrilator. 

Faptul că materialele achiziționate pe proiectul finanțat prin ANT, care stăteau în 
magazia CJCj de ceva vreme, ne-au fost date spre utilizare a constituit o importantă 
contribuție la zestre de echipament a serviciului. 

Achizițiile făcute în cursul anului au permis înlocuirea corzilor uzate, schimbarea unor 
hamuri mai vechi și dotarea mai bună cu echipamente a membrilor. 

 
 
2.8 Realizarea indicilor de performanţă  

În anul 2013 din punct de vedere a atragerii de voluntari şi aspiranţi, am reuşit să 
acoperim necesarul de personal pe care serviciul l-a determinat la începutul anului. 

Pregătirea profesională o regăsim în participarea la cursurile judeţene şi la cursurile 
naţionale. Numărul și complexitatea acestor cursuri a crescut, abordân du. Şcolile  Naţionale 
Salvamont reprezintă un moment important în pregătirea salvatorilor  montani. În anul 2013 
am avut 13 participanti la cursurile Şcolii Naţionale Salvamont, participanti ce au absolvit cu 
calificativ “Bine” sau “Foarte Bine” cursurile. 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 99%, 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 pârtiei. 

Alarmările directe, prin 112 sau prin Dispeceratul Naţional Salvamont au fost rezolvate în 
procent de 100%. 

Solicitările de asistenţă Salvamont au fost rezolvate in proporţie de 100%, membrii SPJ 
Salvamont Salvaspeo Cluj fiind remarcaţi pozitiv  datorită profesionalismului dovedit. 
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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  
  Pe parcursul anului 2013 s-au 
încheiat noi contracte de voluntariat cu 
câţiva membrii noi, urmând ca şi pe 
aceştia să-i formăm ca salvatori 
speologi, în următorii doi ani. Au fost 
admiși ca voluntari numai speologi 
activi, tineri, cu o activitate susținută și 
cu un nivel tehnic bun. 
          Lista cu membrii diviziei 
Salvaspeo se află ataşată (Anexa 2). 
 
3.2 Pregătire profesională   
 
 Pregătirea profesională s-a făcut atât la nivel județean cât și la nivel national sau 
international. Membri serviciului au beneficiat de pregătire tehnică și de pregătire medicală. 
 S-au organizat mai multe antrenamente de 3-4 ore la un copac din zona Hoia și 
instruire medical la sediu. La aceste acțiuni membri cu experiență i-au inițiat pe noii veniți în 
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tainele speologiei alpine. De asemenea s-au exersat tehnici de excepție bazate pe material și 
echipamente noi. 
 
Exerciţiului  judeţean  salvaspeo din Sistemul  Carstic  Humpleu, jud. Cluj 
          Exerciţiul s-a  desfăşurat în perioada 01-02/06/2013, în sistemul carstic Humpleu, com. 
Mărgău, jud. Cluj. 
          A fost organizat de către SPJ 
Salvamont-Salvaspeo Cluj şi au fost 
invitaţi să participe: Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenţă Cluj 
(ISUCj), Serviciul Mobil de Urgenţă 
Resuscitare şi Descarcerare Cluj 
(SMURD) şi Organizaţia Salvamont 
Vlădeasa. 
          Exerciţiul judeţean salvaspeo din 
Sistemul Carstic Humpleu s-a 
desfăşurat în cadrul programului de 
instruire şi antrenament  SPJ 
Salvamont -Salvaspeo Cluj, susţinut de Corpul Român Salvaspeo – SALVASPEO România. 
            La exerciţiu au participat 20 salvatori speologi ai Serviciului Public Judeţean 
Salvamont - Salvaspeo Cluj, dintre care 17 persoane în subteran, însoţiţi de un medic cu 
pregătire speologică care a asigurat partea de asistenţă acordată victimei. 
            La suprafaţă victima a fost reluată de către salvatori montani ai serviciului local și apoi 
de către o echipă de intervenție SMURD. 
            Timpul maxim petrecut în subteran a fost de 5 ore, din care timpul de evacuare a tărgii 
a fost de 2 ore. 
 
Exerciţiul  Naţional  Salvaspeo  peştera  Huda  lui  Papară, jud. Alba 
           În perioada 05-07/07/2013, s-a desfăşurat „ Exerciţiul Naţional Salvaspeo”  la peştera 
Huda lui Papară, com. Sălciua, jud. Alba. 
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          Exerciţiul de salvare s-a desfăşurat în cadrul programului naţional de instruire şi 
antrenament susţinut de Corpul Român Salvaspeo – CORSA, exerciţiul fiind inclus în 
calendarul anual de activitate al 
Salvaspeo România. 
           La exercițiul de salvare au 
participat 55 de salvatori speologi, 
membri ai Seviciilor Publice Judeţene 
Salvamont-Salvaspeo din judeţele 
Arad, Bihor, Cluj, Mureş, Hunedoara 
cât şi salvatori din alte regiuni ale ţării. 
           Pe parcursul exercițiului a fost 
simulată evacuarea unei persoane 
accidentate din subteran cât şi o 
operaţiune de căutare şi recuperare a 
unui scafandru aflat în spatele unei galerii complet inundate. Acţiunea de recuperare 
subacvatică a fost realizată de reprezentanții Comisiei Salvaspeo de Scafandri a Salvaspeo 
România, constituită în 2013. 
           Din cadrul SPJ Salvamont-Salvaspeo Cluj au participat 10 membrii, din care 8 cu 
specializare de salvatori de peştera (CT, SE, T). 
 
Exercițiul Național Peștera cu Ferigi 
 Exercițiu a fost organizat de către CORSA România, în data de 12.10.2013, la Peștera 
cu Ferigi, Jud. Bihor. Au participat speologi din toate structurile județene salvaspeo din țară. 
SPJSSCj a participat cu 5 persoane și a susținut bunul mers al acțiunii și cu echipamente. 
Participanților le-a fost decontat numai transportul. 
 
Școli naționale 
          În decursul anului 2013 SPJ Salvamont-Salvaspeo Cluj a continuat cu şcolarizarea 
membrilor din divizia Salvaspeo. 

Doi membrii au participat din 
partea SPJ Salvamont-Salvaspeo Cluj 
la „ Şcoala Naţională de Speologie 
2013 „ de la Căput, la nivelul de 
avansaţi (TSA2), care au terminat 
şcoala cu calificativul admis, unul 
dintre ei primind recomandare pentru 
inițiator. 
          La „ Şcoala Naţională 
Salvaspeo” de la Roşia, care s-a 
desfăşoarat în perioada 05-12/10/2013, SPJ Salvamont-Salvaspeo Cluj a trimis trei membrii 
pentru formarea de Tehnicieni Salvaspeo. Toși trei au absolvit școala cu calificative de bine și 
foarte bine. 
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Exerciţiului judeţean salvaspeo Avenul cu Vacă 
          Exercițiul a fost organizat de către Consiliul Județean Cluj, prin Serviciul Public 
Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj. A fost invitat și a participat Serviciul Public Judeșean 
Salvaspeo Arad. Având în vedere caracterul imprevizibil al acțiunii, determinat de existența 
unei strâmtori severe și a perioadei cu vreme schimbătoare, nu au fost invitate (ca de obicei) 
alte structuri (ISU, Salvamont local). 
           Perioada 2-3 .11.2013 a fost 
aleasă în funcție de programul 
membrilor serviciului și de calendarul 
de activități al serviciului și al 
CORSA. Locația este în zona nordică 
a M-ților Bihor, Bazinului Superior al 
Someșului Cald, aparținând 
administrativ de Comuna Mărgău, jud. 
Cluj. Exercițiile la faleză s-au 
desfășurat pe portalul Peșterii cu Apă 
din Valea Firii (Abri), exercițiul de 
evacuare din peșteră în Sistemul Carstic Cerbului, în sectorul vertical al Avenului cu Vacă. 
Activitățile derulate la Avenul cu Vacă s-au întins pe mai multe zile din cauza unei strâmtori 
foarte severe imediat înaintea puțului de 30m. S-au efectuat 2 ture de derocare, lărgire a 
strâmtorii, în zilele de 22,23,24 octombrie, in care au fost implicați 7 membri ai Serviciului. 
Cu o zi înainte de evacuare s-a echipat peștera de TSA. 
          Evacuarea accidentatului s-a făcut de la nivelul activului pe intrarea superioară, pe o 
denivelare totală de circa 105m. Timpul de evacuare a targii din subteran a fost 1 ora si 45 
minute, din timpul total de 8 ore al exercitiului. 
          Bugetul total al acestui exerciţiu a fost de 2612 şi a fost suportat de către SPJ 
Salvamont-Salvaspeo Cluj. 
 
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. Aceasta se explică prin 
nivelul tehnic ridicat al membrilor 
cluburilor de speologie din Cluj. 
Activitatea speoturistică în județ a fost 
în special cea ghidată (turism 
speologic specializat), actfel încât am fost anunțați asupra intrărilor în peșterile dificile. 

3.4 Prevenţie şi patrulare 
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Având în vedere că activitatea de prevenție este o obligație prevăzută de către Legea 
402/2006, dar metodele de aplicare nu sunt prevăzute, SPJSSCj a conceput un sistem de 
prevenire a accidentelor care să nu 
producă sporirea birocrației sistemului 
de avizare a activităților speologice și 
să fie adaptat la particularitățile 
diverselor peșteri din județ. In acest 
sens s-a purtat o lungă discușie cu 
Directorul Parcului Apuseni și s-a 
convenit ca cererile de eliberare de 
avize să fie retrimise serviciului care 
va face recomandări tehnice atunci 
când acestea se impun. 

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 2014, urmând a se echipa alte peşteri din judeţ, ca atunci când vor fi 
accidente speologice, intervenţia să fie cât mai rapidă şi eficientă. 

3.5 Alte activități 

Electric Castle 
            În perioada 21-23/06/2013, la Castelul Banffy din Bonţida, judeţul Cluj a avut loc 
evenimentul de muzică electronică şi 
sporturi extreme „ELECTRIC 
CASTLE”, unde SPJ Salvamont-
Salvaspeo Cluj a fost solicitat de către 
Consiliul Judeţean Cluj, să acorde 
prim ajutor pe întreaga durată a 
evenimentului. 
            În ziua de 20/06/2013 s-a  
efectuat prima deplasare la faţa locului 
de către 4 membrii ai SPJSSCj, pentru 
a discuta detaliile cu organizatorii şi 
pentru montarea unui cort de armata cu paturi împrumutate de la ISU Cluj, ca şi punct de prim 
ajutor. Acest cort de prim ajutor a fost de mare folos şi pentru cei de la SMURD care au avut 
unde să-şi aranjeze echipamentu de intervenţie şi să acorde asistenţa necesară pacienţilor. Au 
beneficiat de spaţiu în cort și voluntarii evenimentului care au avut unde să-și depoziteze 
alimentele şi apa. 
            La acest eveniment au fost peste 23.000 de persoane pe întreaga durată. În acestă 
perioadă de 3 zile membrii Serviciului au fost solicitaţi de 42 de ori la diferite cazuri.  
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            Din partea SPJ Salvamont-Salvaspeo Cluj au luat parte la eveniment un număr de 15 
membrii, angajaţi şi voluntari, care au 
facut o muncă voluntară, suportând 
unele cheltuieli din banii proprii, masa 
fiind asigurată doar parţial de către 
organizatori. 
 
Congresul Naţional de Speologie 
 În peioada 04–07/09/2013 s-a 
desfăşurat a 41-a ediţie a Congresului 
Naţional de Speologie, la Roșia, jud. 
Bihor. Din cadrul Serviciului au 
participat 4 membrii, care și-au suportat singuri cheltuielile de participare. 
 
3.6 Baza materială 
 
            În data de 01/04/2013, SPJ Salvamont-Salvaspeo Cluj a primit în folosinţă de la 
Consiliul Judeţean Cluj, mai multe echipamente de salvare dintre care o buna parte 
echipamente de salvare subterană. S-a completat inventarul cu echipamente individuale 
complete (căști cu sistem de iluminare, hamuri speologice cu veste şi lonje, blocatoare, 
carabiniere, pedale, salopete, subcombinezoane din polar, cizme de cauciuc). S-a completat 
inventarul şi cu echipament colectiv 
(corzi statice, carabiniere diverse, 
costume de neopren, veste de salvare, 
truse de spituit complete, plăcuţe de 
amaraj, bidoane etanşe de 3 şi 5l). S-au 
primit şi diverse materiale medicale şi 
două echipamente complete de 
scufundare. 
            În luna Mai 2013 s-a 
achizitionat o targă salvaspeo + sitem 
STEF (echilibrare pe verticală), iar în 
luna Decembrie câteva materiale de 
asigurare 3 buc. scripeţi mini traxion, 6 buc. scripeţi protraxion, 10 buc. carabiniere şi 6 buc. 
inele amaraj, toate acestea intrând în inventarul Serviciului. 
 Marea problemăprivind dotarea o reprezintă lipsa unui system de comunicație în 
subteran. De asemenea ar fi nevoie de achiziționarea unui perforator pe acumulatori. 
 
3.7 Realizarea indicilor de performanţă 

 
            Pe parcursul anului 2013, s-au încheiat 6 contracte de voluntariat cu membrii noi, 
dintre care unul era deja calificat ca şi salvator speolog, iar ceilalţi în diferite nivele de 
pregătire. Dintre memebrii mai vechi care erau în curs de calificare, 3 au fost atestaţi ca şi 
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salvatori speologi nivel Tehnician Salvaspeo şi unul care se află încă în formare a atins nivelul 
de TSA2 al Şcolii Române de Speologie, urmând ca restul de persoane care sunt în ciclul de 
formare să fie atestaţi în anii 2014-2015. Procentul de absolvire a fost de 100%. 
            Din punct de vedere al numărului de membrii care trebuie să formeze divizia 
Salvaspeo, adică 30 de persoane, s-a atins asta insemnand 100%  din punct de vedere a 
resurselor umane. Pe partea de atestare 
suntem undeva la 60% cu oamenii 
formaţi ca şi salvatori speologi, iar cu 
restul de 40% în diferite etape de 
formare.  
 Exercițiile prevăzute în 
calendarul anual au fost realizate în 
proporție de 100%. In plus, s-au 
organizat programe suplimentare de 
instruire în Cluj. 
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Cap. 4 Scufundări 
 
4.1 Misiune, Resurse Umane 
   

In activitatea salvamont dar în special în cea salvaspeo problema salvării unor 
persoane aflate în dificultate sau de recuperare a înecaților a apărut de multe ori. Prin urmare, 
atât ANSMR cât și CORSA au emis (conform atribuțiilor HG77/2003, respectiv Legea 
402/2006) norme tehnice privind dotarea și activitatea echipelor de scafandri din cadrul 
serviciilor salvamont respectiv salvaspeo. Misiunea acestora este de a acorda asistență și 
sprijin persoanelor care desfășoară activități turistice sau sportive pe ape de munte (lacuri, 
râuri) sau în peșteri (inclusiv sifoane), de recuperare a persoanelor înecate, de identificare și 
salvare a speologilor din sectoarele postsifon. 

In anul 2013, la inițiative șefului de serviciu s-a crea un nucleu de 11 persoane, Anexa 
3, care doresc să se pregătească ca scafandri. S-a constituit un sistem de conducere și 
coordonare a diviziei și un plan de acțiune.  

 
4.2 Pregătire profesională 
 

S-a demarat programul de instruire a celor care nu au nici un fel de pregătire de scafandri. 
S-a hotărât că se vor suporta cheltuieli de școlarizare doar de la nivelul 3 – rescue diver, la 
cele de bază urmând să fie suportate de membri. După ce un număr de cel puțin 4 persoane 
vor ajunge la nivel de rescue diver se vor face cursurile de specializare ca scafandru de 
peșteră. Probabil că aceasta se va întâmpla în cursul anului 2015. 
  
4.3 Baza materială 

 
Dotarea cu echipamente de scufundare este destul de slabă la acest moment, fiind 

constituită din 2 sisteme pentru ape deschise și 8 costume de neopren. Se impune 
achiziționarea a încă 2-3 sisteme pentru ape deschise și a unui compresor. Au fost solicitate 
sumele necesare în bugetul din 2014. 
 
4.4 Realizarea indicilor de performanţă 
 

La momentul de față nu se pune problema evaluării unei divizii care face primii pași. 
Important este că s-a format echipa, s-au stabilit obiectivele și persoanele responsabile. 
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Cap. 5 Schimburi internaționale 

 
5.1 Schimb de experiență în regiunea Isere Franța 
 

In perioada 1-7 aprilie 2013 o delegaţie a Serviciului Judeţean Salvamont-Salvaspeo 
Cluj formată din Fratila Gheorghe sef 
serviciu şi Popescu Petre, voluntar, 
medic de urgenţă, s-a deplasat în 
Franţa, în regiunea Vercors, pentru un 
schimb de experienţă. Delegaţia a fost 
însoţită de o echipă formată din 3 
persoane reprezentând comuna 
Săcuieiu. S-a reuşit realizarea tuturor 
obiectivelor propuse, şi anume: 
 - Intâlnire cu speologi din 
Vercors 
 - Stabilirea condiţiilor pentru 
semnarea unui contract de parteneriat 
între SPJSSCj şi Speleo Secours Isere. 
 - Discutarea modalităţilor în 
care au fost integraţi medicii din Franţa în sistemul de salvare montan şi speologic. Modalităţi 
de cooperare la nivel medical, de prim ajutor pe linie de formare şi de dezvoltare a sistemului. 
 - Efectuarea de teste cu aparatura de comunicaţie fără fir într-o peşteră din Vercors, 
stabilirea condiţiilor de testare într-o 
peşteră din Judeţul Cluj, stabilirea 
condiţiilor de achiziţionare a 
sistemului şi de pregătire a 
personalului care îl va deservi. 
 - Intâlnire cu primarul din 
localitatea Lans en Vercors pentru un 
schimb de experienţă privind 
dezvoltarea turistică a teritoriului 
administrat de comună şi posibilitatea 
de colaborare în vederea dezvoltării 
turistice a zonei Vlădeasa. 
 - Vizitarea centrului de 
intervenţie Salvamont din Alpe 
d'Huez, discutarea sistemului de 
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organizare a permanenţei şi a intervenţiilor, stabilirea posibilităţilor de cooperare. 
 - Promovarea speologiei prin susţinerea de cursuri interactive în şcolile din Franţa, 
participarea la un curs, metode de predare, plan de lecţie. 
 - Preluarea unei donaţii de schiuri de fond ce vor fi distribuite în zona montană a 
judeţului. 
 
5.2 Tabăra de Situații de urgență pentru copii Germania 
 

Datorită bunelor relații dintre serviciu și ISU Cluj șeful de serviciu a purtat discuții 
despre posibilitatea de a organiza 
împreună în cursul anului 2014 o 
tabără internațională de instruire pentru 
situații de urgență destinată copiilor și 
tinerilor. Pentru o mai bună înțelegere 
a ceea ce presupune organizarea unei 
asemenea tabere, șeful de serviciu a 
participat în vara anului 2013 la o 
astfel de tabără lângă Hamburg, 
organizată de către THW Jungen. Au 
fost prezente delegații din 6 țări (+ 
Germania). Numărul total de persoane 
a fost de peste 260. Delegația română a 
inclus 10 copii din licee din Turda și Dej, 2 cadre didactice, 3 angajați ISU , 2 medici 
SMURD și șeful serviciului salvamont. Implicarea acestuia în echipa media a fost apreciată, 
una dintre imaginile acestuia fiind folosită ulterior pentru a reprezenta acțiunea. 

 
5.3 Exercițiu internațional salvaspeo Serbia 
 

Urmare a invitației Serviciului Național de Salvare Montană Serbia, de a participa în 
perioada 15-17.11.2013 la un exercițiu 
salvaspeo în cel mai adânc aven din 
această țară, o delegație din România 
incluzând 7 membri ai Serviciul 
Județean Cluj, un membru de la Bihor 
și un membru de la Arad au răspuns 
pozitiv. Pe lăngă sârbi au mai 
participat salvatori din Bulgaria și 
Slovenia. Exercițiul a pus în evidență 
anumite diferențe în tehnicile folosite. 
Colegii sârbi au demonstrat o bună 
capacitate organizatorică, dar au anumite carențe la nivel tehnic. Per ansamblu exercițiul a 
fost unul foarte reușit. Legăturile stabilite cu acest prilej ne vor trebui menținute și cultivate. 
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Cap. 6 Probleme și Soluții 

 
6.1 Organizare şi funcţonare administrativă 

 
 După schimbările majore survenite în conducerea serviciului în anul 2012, anul 2013 a 
constituit o perioadă în care lucrurile au început să se pună la punc, să intre pe un făgaș 
normal. Dintre obiectivele pe care ni le-am propus este unul care, deocamdată, nu e realizabil. 
Ne-am dorit crearea unui departament medical. Nu am reușit să atragem medici ca voluntari ai 
serviciului, așa că ne vom concentra pe formarea salvatorilor montani ca paramedici. În 
această situație, participarea paramedicilor la gărzi devine imperios necesară, pentru a putea 
asigura un nivel ridicat al cunoștințelor medicale teoretice și practice ale salvatorilor montani. 
 Datorită deciziilor luate în 2013 s-a instituit un sistem cu obiective, metode și 
responsabili pentru rezolvarea problemelor legate de funcționarea corectă a serviciului. In 
anul 2013 șeful serviciului a emis 30 de decizii, toate având legătură cu probleme 
administrative.  
 S-a format un Consiliu Managerial în care sunt reprezentați toți membrii (angajați-
voluntari, salvamontiști-speologi) pentru luarea deciziilor importante. Acesta se intrunește o 
dată pe lună, ședințele fiind deschise pentru toți membri. Ca urmare a acestui sistem colectiv 
de luare a deciziile o parte dintre tensiunile dintre membri s-au atenuat. Oricum, obiectivul 
numărul unu al șefului de serviciu rămâne sudarea echipei. 
 O problemă care nu e integral rezolvată e cea legată de imaginea serviciului. Datorită 
faptului că săpațiul în care serviciul atre sediul a fost revendivat de către primăria Cluj-
Napoca nu s-a putut monta un panou la stradă care să indrume publicul interesat spre noi. Cu 
toate că sediul a fost aranjat frumos și specific activității noastre, numărul persoanelor care au 
venit să ceară direct informații a fost mic. De asemenea site-ul de internet nu a putut fi 
modificat din cauza volumului mare de lucru la birou. In final, am contractat o firmă de 
webdesign care să se ocupe de crearea unui nou site, dar problema actualizării acestuia nu e 
deocamdată rezolvată. Sperăm s-o putem rezolva în 2014. 
 Pe parcursul anului 2013 s-au elaborat planuri de intervenție comună cu ISU. De 
asemenea a fost externalizat serviciul de căutare cu câini. Sa menținut o bună colaborare cu 
Jandarmeria. S-au făcut demersuri pe lângă Unitatea Specială de Aviație pentru încheierea 
unui acord de colaborare. Au fost de asemenea discuții și am primit sprijinul STS pentru 
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identificarea unor metode eficiente de comunicație pe munte. Toate aceste demersuri au creat 
premisele pentru acțiuni interoperative funcționale. Ele și-au arătat eficiența în timpul acțiunii 
de căutare a persoanei dispărute din centrul de îngrijire din Sălicea. Se impune identificarea 
altor parteneri care pot ajuta la o intervenție eficientă în cazul unor situații speciale. 
 Cu toate eforturile pe catre le-am depus nu am reușit, după mai bine de un an, să 
semnăm un acord cu Salvamont Vlădeasa, cel care asigură serviciul local pe raza comunelor 
Mărgău, Beliș, Săcuieu și Poieni. Au existat câteva colaborări la acțiuni punctuale, totuși 
există puncte la care nu am căzut de acord. Vom încerca în continuare să depășim aceste 
probleme și să instituim o relație normală de colaborare între noi. 
 
6.2 Dezvoltare 

 
 Direcţiile de dezvoltare pe care le avem în vedere rămân aceleași: 

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. 
 Preconizata extindere a activității turistice din județ va crea nevoia dezvoltării 
resurselor umane și materiale ale serviciului. Acestastă creștere se reflectă în bugetul solicitat 
pentru 2014.  
 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. 
 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.  
 Vom pune accent în continuarea pe extinderea relațiilor de colaborare cu alte servicii 
similare din țară și de peste hotare. 
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Cap. 7 Financiar 

 
7.1 Cheltuieli de personal in suma totala de 293.193,36 lei, cheltuieli care cuprind atat 
salariile brute cat si contributiile aferente pentru un numar de 13 perosoane angajate cu 
contract de munca in timp normal. 

  
7.2 Cheltuieli cu bunuri se servicii in suma totala de 499.367,43 lei, cheltuieli aferente 
desfasurarii activitatii specifice a serviciului. 
Cele mai importante cheltuieli din aceasta categorie aferente activitatii de salvare montana si 
subterana sunt : 
-achizitionarea de echipamente individuale in suma de 73.224,60 lei, echipamente necesare 
atat pentru dezvoltarea serviciului Salvaspeo cat si pentru inlocuirea echipamentului uzat al 
salvatorilor montani ; 
-cheltuieli cu echipamente colective necesare salvarii in echipa si alte obiecte de inventar, in 
suma de 20.503,10 lei 
-cheltuieli cu pregatirea profesionala a angajatilor si voluntarilor serviciului concretizate in 
scoli salvamont, exercitii de salvare, conferinte, in suma de 24.755,00 lei ; 
-cheltuieli cu indemnizatiile de masa aferente personalului angajat si voluntari pentru 
serviciile de permanenta efectuate la bazele de salvare precum si pentru interventii in caz de 
alarmare in suma de 236.903,94 lei ; 
-cheltuieli cu medicamente si materiale sanitare necesare acordarii primului ajutor, in suma de 
2.059,43 lei ; 
In categoria cheltuielilor cu buna desfasurare a activitatii intra : 
-consumabilele de birou, materiale de curatenie, in suma de 2.496,11 lei ; 
-cheltuieli cu incalzirea, energia electrica si apa in suma de 21.760,45 lei ; 
-cheltuieli cu carburantul necesar pentru deplasarea autoutilitarelor serviciului la bazele de 
salvare proprii si pentru rezolvarea cazurilor la care suntem solicitati, in suma de 28.306,49 
lei ; 
-cheltuieli postale, internet, telefon, tv in suma de 14.056,25 lei ; 
-cheltuieli cu piesele de schimb si reparatiile auto, cheltuieli cu serviciile oferite de terti 
conform contractelor, cheltuieli cu reparatiile curente la bazele de salvare, in suma de 
55.267,37 lei 
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-cheltuieli cu deplasarile externe in scopul schimbului de experienta cu speologii din Franta, 
in suma de 5.010,00 lei 
-cheltuieli cu materiale documentare, asigurari non-viata, asigurari obligatorii de oameni in 
caz de accident, protectia muncii, in suma de 15.024,69 lei 
 
7.3 Cheltuieli de capital 
In anul 2013 s-au facut urmatoarele cheltuieli de investitii: 

-autoutilitara Mitsubishi L200, in suma de 90.000 lei 
-targa speo, in suma de 8500 lei 
-finalizarea constructiei Bazei de Salvare si Interventie de la Cheile Turzii, fara dotari, in 

suma de 353.884, 45 lei in anul 2013 
     -alimentarea cu energie electrica a Bazei de Salvare de la Belis, lucrare pentru care suma 
cheltuita a fost de 34.512,27 lei  
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Cap. 5 Concluzii 
 
 Activitatea serviciului în anul 2013 a avut o creștere semnificativă față de anii 
precedenți. Faptul că, după mai buine de 3 ani s-a reușit  finalizarea cabanei de la Cheile 
Turzii a constituit un foarte mare pas înainte în dezvoltarea serviciului. Măsurile luate pentru 
organizarea activității au contribuit la crearea unor deprinderi corecte, ceea ce va duce în timp 
la o activitate mai ordonată și mai ușor controlabilă. Succesul anului 2013 s-a datorat în mare 
măsură bugetului important pe care Consiliul Județean l-a alocat serviciului dar și calității 
echipei manageriale și a membrilor. Faptul că mai mulți salvatori montani de la alte servicii 
au dorit să se inscrie voluntari la noi, în timp ce de la noi n-a plecat nimeni, demonstrează că 
politica de transparență și participare la decizii instituită de către actuala conducere e corectă. 
Colaborările internaționale  stabilite pe baza unor relații personale demonstreză cât de 
importantă e organizarea de activități care să atragă participanți din alte țări. Dezvoltarea 
bazei materiale în paralel cu o masivă investiție în pregătirea oamenilor sunt mijloacele de 
dezvoltare ale serviciului. Dar nimic nu e mai important decât să funcționăm ca o ECHIPA! 
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ANEXA 1 
LISTA CU MEMBRI DIVIZIEI SALVAMONT 
 
Nr. Nume şi prenume Atestare Contrac

t 
Calitate Alarm

are 
112 

1 FRĂŢILĂ 
GHEORGHE 

Salvator Montan 
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 

11 TOROK IOAN Salvator montan Angajat Salvator Montan 11 

12 TOTHAZAN 
ADRIAN 

Salvator montan 
Paramedic  
TSA 1- salvaspeo 

Angajat Salvator Montan 12 
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13 NAGY ADORJAN Salvator montan Voluntar Salvator Montan  

14 POPESCU PETRE Medic 
Salvator montan 
Formator 

Voluntar Medic  
Salvator Montan 

 

15 POTRA SERGIU Salvator Montan 
Tehnician Salvaspeo 
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  

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  
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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   

    

39 

MORAR MARIUS  Aspirant   

    

40 

TANDEA ANCA-

IULIA 

Paramedic Aspirant   

   

41 

RADU HOREA 

GABRIEL 

 Aspirant   

    

42 

CORT VASILE 

ANDREI 

 Aspirant   
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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 MEMBRILOR SALVASPEO  DIN CADRU SPJ SALVAMONT-SALVASPEO CLUJ  
                 

NR. NUME SI PRENUME PREGATIRE CALITATE 

1 VARI  LASZLO CT Cluj ACTIV 
2 PAPIU  FELICIAN CT Cluj adj. ACTIV  
3 POLERECZKY  ADRIAN SE ACTIV  
4 VODA  CALIN SE ACTIV 
5 CSIS  FERENC SE ACTIV 
6 MARCUT  TEODORA SE ACTIV 
7 BLAGNICEANU  FLORIN SE ACTIV 
8 FRATILA  GHEORGHE CT  Sef Serviciu ACTIV 
9 MANISOR MIHAELA T ACTIV 
10 LUPU  DAN TSA2/ Scafandru ACTIV 
11 KRASZNAI  PETER T ACTIV  
12 MEZEI  ROBERT T ACTIV  
13 CIRLUGEA  DANIEL TSA2 ACTIV * 
14 POTRA  SERGIU  PETRU T ACTIV  
15 MOLDOVAN  DAN T ACTIV  
16 OPRIS  AGNES  ANNA TSA1 ACTIV * 
17 LAZAR  ZSOLT T ACTIV  
18 ROMAN  CODRIN ASPIRANT/ ACTIV * 
19 ROMAN  MARIA TSA1 ACTIV * 
20 BALLA  TUNDE TSA1/Paramedic ACTIV  
21 OPREA  RADU T/Paramedic ACTIV  
22 TOTH ATILLA T ACTIV 
23 HEGEDUS REKA TSA1 ACTIV * 
24 POPESCU  PETRE MEDIC ACTIV * 
25 CIPCIGAN VASILE TSA1/Paramedic ACTIV * 
26 TOTHAZAN ADRIAN TSA1/Paramedic ACTIV * 
27 TRIFAN VASILE TSA1/Paramedic ACTIV * 
28 PETER ANDREEA TSA 2 ACTIV * 
29 CRISTIAN MATEI SILVIU TSA 2 ACTIV * 
30 RUS HERDEA CATALIN IONUT - ACTIV * 
31 LAIU SIMONA T ACTIV 
32 OPRISAN ALEXANDRA TSA 2 ACTIV * 
33 NEMET ROBERT ISTVAN - ACTIV * 
34 VARI BOTOND TSA 1 ACTIV * 
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Anexa 3 
 
Listă scafandri 

Nr. Nume Pregătirea salva Preg. scafandru 

1 Tothazan Adrian SM, P  

2 Radu Oprea SM, T, P, F  

3 Teodora Marcut SE OWD, EANx-NAUI 

4 Horia Radu   

5 Adi Sebeni   

6 Florin Vulturar  OWD-NAUI 

7 Kerekes Daniel   

8 Gigi Fratila SM, CT, F OWD – PADI 

9 Claudiu Francu SM RD 

10 Dan Lupu M DM 

11 Sorin Petrean SM  

 
 
 
 
SM – salvator montan 
P – paramedic 
M – medic 
T – tehnician salvaspeo 
SE – sef echipa salvaspeo 
F – formator 
CT – consilier tehnic salvaspeo 
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ANEXA 4 - STATISTICA ACCIDENTELOR MONTANE PE ANUL 2013 

   
  TOTAL (toate cazurile asistate, trensportabile sau netransportabile) 147 

DIN CARE                                                
(Rubrica trebuie să fie egală 

cu totalul) 

ROMÂNI 121 

STRĂINI 26 

DIN CARE                  
(Rubrica trebuie să fie egală 

cu totalul) 

MASCULIN 78 

FEMININ 69 

VARSTA                                    
(Rubrica trebuie sa fie egala 

cu totalul) 

< 8 ANI 11 

8-15 ANI 8 

16-20 ANI 42 

21-30 ANI 47 

> 30 ANI 39 

NEDECLARATĂ   

SEZON                          
(Rubrica trebuie sa fie egala 

cu totalul) 

IARNĂ 99 

VARĂ 48 

LOCUL PRODUCERII 
ACCIDENTULUI                 

(Rubrica trebuie sa fie egala 
cu totalul) 

PÂRTIE DE SCHI AMENAJATĂ 83 

PÂRTIE DE SCHI NEAMENAJATĂ 16 

ZONĂ ALPINĂ 4 

POTECI TURISTICE 26 

CAZURI DIN PERETE 3 

AVALANŞĂ   

ALTE LOCURI 15 

RATACITI                        
(Rubrica trebuie sa fie egala 

cu totalul) 

GĂSIŢI 144 

NEGĂSIŢI 3 

MASIV                       
(MASIVE , NU ZONE)                          

(Rubrica trebuie sa fie egala 
cu totalul)                                    

Dacă aveţi alte masive, tăiaţi 
pe cele trecute şi  treceţi 
masivele pe care le aveţi. 

PIATRA CRAIULUI   

CEAHLĂU   

RETEZAT   

POSTĂVARUL   

FELEAC 36 

TRASCAU 29 

GILAU 16 
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APUSENI 13 

MUNTELE MARE 53 

TIPUL ACCIDENTULUI                
Rubrica trebuie să fie egală 
cu totalul – rătăciţi negăsiţi 
Deci, nu treceţi o persoană 

cu două sau mai multe 
afecţiuni. Alegeţi afecţiunea 

cea mai gravă sau treceţi 
accidentatul la alte 

îmbolnăviri. 
       

FRACTURI MEMBRE SUPERIOARE 4 

FRACTURI MEMBRE INFERIOARE 19 

FRACTURI COLOANĂ 2 

ALTE FRACTURI 4 

ENTORSE MEMBRE SUPERIOARE 8 

ENTORSE MEMBRE INFERIOARE 35 

PLĂGI 42 

ÎNGHEŢ   

LIPOTIMII 15 

COMOŢII CEREBRALE 6 

ALTE ÎMBOLNĂVIRI 2 

DECEDAŢI 4 

RĂTĂCIŢI GĂSIŢI, FĂRĂ AFECŢIUNI 3 

ECHIPAMENT                             
Rubrica trebuie să fie egală 
cu totalul – rătăciţi negăsiţi 

ADECVAT 118 

NEADECVAT 26 

CAZURI TRANSPORTABILE 87 
 


