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Capitolul 1 - PREZENTARE GENERALĂ 

               1.1 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 atestati, 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. 

               După această reorganizare SPJ Salvamont-Salvaspeo Cluj,  gestionează şi 
organizează  orice acţiune de salvare, patrulare şi prevenire a accidentelor în zonele montane, 
cât şi în mediul subteran speologic pe teritoriul judeţului Cluj.    

               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. 

 

 

Capitolul 2 - SALVAMONT 
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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,  

Membrii 

- Serviciul Public Judeţean Salvamont Salvaspeo Cluj a reuşit sa atragă în  anul 2014 un 
număr  de 5 aspiranţi/voluntari, ajungând ca departamentul Salvamont să aibă 59 de 
membrii. 

- Din cei 59 , la sfârşitul anului 2014, 14 salvatori montani sunt angajaţi, 25 sunt 
salvatori montani volutari (cu atestat de salvator montan) iar restul sunt în timpul 
pregătirii pentru atestatul de salvator montan sau sunt aspiranţi la titulatura de salvator 
montan voluntar. 

Salvatorii montani, membrii ai SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj au in atribuţii şi 
următoarele: 

- Răspund solicitărilor venite din partea sefului de serviciu sau a şefului de formatie, 
pentru acţiunile de salvare (specifice sau nespecifice), permanent (24 de ore din 24 de 
ore pe zi,  7 zile pe săptămână); 

- Se deplasasează de urgenţă la locul solicitat, salvează accidentatul sau  bolnavul, 
acordardă primului ajutor medical şi transportă victimele la locul stabilit, pentru a fi 
preluat de personalul medical de specialitate; 

- Asigură patrulare preventivă în zonele montane cu flux turistic mare, grad de 
periculozitate ridicat şi în staţiunile turistice montane de practicare intensivă a 
sporturilor de iarnă; 

- În situaţii speciale şi în cazul producerii unor calamităţi naturale, participă împreună 
cu celelalte servicii publice comunitare pentru apărarea şi/sau salvarea vieţii oamenilor 
sau a bunurilor materiale, după caz; 

- Participă la programele de pregătire; 
- Face propuneri pentru întocmirea programului de activitate anual al serviciului şi 

participă la realizarea lui; 
Şeful de formaţie, din cadrul SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj, in completarea 
atributiilor de salvator montan are în atribuţiile lui şi urmatoarele: 

- organizează şi răspunde de activitatea de patrulare preventivă, conform planului anual 
de activitate aprobat de consiliul de administraţie; 

- întocmeşte programarea lunară a salvatorilor montani pentru efectuarea turelor de 
patrulare preventivă şi o înaintează spre aprobare directorului serviciului până la data 
de 10 ale lunii anterioare; 

- înştiinţează conducerea serviciului în cel mai scurt timp despre indisponibilitatea 
salvatorilor montani programaţi pentru efectuarea serviciului de patrulare preventivă şi 
propune soluţii pentru rezolvarea situaţiei; 
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- preia apelurile de salvare şi organizează acţiunea de salvare în condiţiile prevăzute în 
Regulamentul de alarmare şi intervenţie; 

- mobilizează formaţia pentru intervenţie în timpul cel mai scurt; 

- stabileşte conducătorii echipelor de intervenţie; 

- asigură coordonarea activităţii de intervenţie; 

- asigură activitatea de instruirea permanentă a formaţiei; 

- răspunde de folosirea şi păstrarea materialelor de intervenţie, salvare şi transport al 
accidentatului sau bolnavului; 

- raportează în scris conducerii Serviciului Salvamont, săptămânal sau ori de câte ori 
este necesar, modul de îndeplinire a atribuţiilor; 

- raportează în scris conducerii Serviciului Salvamont modul de desfăşurare a fiecărei 
acţiuni de salvare; 

- contrasemnează raportul de intervenţie; 

- participă la controalele în teren efectuate de conducerea serviciului; 

- îşi numeşte un înlocuitor care preia atribuţiile, în eventualitatea indis-ponibilităţii sale, 
cu înştiinţarea prealabilă a sefului de serviciu; 
 

 

   

2.2 Pregătire profesională: 
(Şcolarizare/Antrenamente/Exerciţii/Conferinţe/Instruiri/Cursuri) 

 În anul 2014 am reuşit să promovăm salvatorii montani angajaţi (cei ce îndeplineau 
condiţiile) în trepte superioare profesionale şi de salarizare. 

 Am reuşit, în luna decembrie, să angajăm 3 salvatori montani.  

Şcoala Naţională de Iarnă Salvamont – Şcoala Natională de Coordonatori Acţiuni de 
Salvare 

 La aceaste şcoli au participat 4 membrii din cadrul Serviciului nostru; 2 au finalizat 
cursurile şcolilor naţionale de salvatori montani şi 2 au început cursurile şcoli 
naţionale de salvatori montani; 

 Şcolile s-au organizat în perioada 22.02 – 13.03.2014 la Padina, M-ţii Bucegi; 

 Membrii SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj au dat dovadă de perseverenţă şi cunostiinţe 
bine conturate, absolvind cu calificative foarte bune cursurile, la care au participat; 
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Examen de reatestare a salvatorilor montani 

- În perioada 13.03 – 16.03.2014 şi 27 – 30.05, la Padina s-au desfăşurat doua sesiuni de  
examene de reatestare a salvatorilor montani; 

- Acest examen a avut doua părţi, partea teoretică şi partea practică; 

- Din cadrul Serviciului au participat 8 salvatori, care au trecut de reatestare cu 
calificativul admis; 

- Cheltuielile de drum şi taxa de reatestare au fost suportate din bugetul Serviciului. 

Şcoala Naţională de Vară Salvamont  

 La această şcoală au participat 4 membrii din cadrul Serviciului nostru; 2 au finalizat 
cursurile şcolilor naţionale de salvatori montani şi şi-au luat atestatele de salvatori 
montani şi 2 au început cursurile şcoli naţionale de salvatori montani; 

 Şcolile s-au organizat în perioada 20.08 – 09.09.2014 la Padina, M-ţii Bucegi; 

Cursuri de paramedici 

- Pe parcursul  anului 2014, 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 10 membrii din cadrul Serviciului din ambele 
departamente, toţi 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 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 montana, cursuri de salvare de 
pe pârtiile de schii, cursuri de orientare cu ajutorul GPS-ului. Pe  parcursul  anului s-au 
organizat 5 asemenea cursuri. Aceste cursuri au fost propuse şi sustinute de catre  şeful 
de serviciu şi şeful de formatie şi au fost organizate cu ajutorul angajaţilor şi a 
voluntarilor. Au participat peste 50 de persoane la aceste cursuri. Un stagiu de 
pregatire deosebit l-a constituit stagiu de orientare şi folosire a GPS-ului, primul stagiu 
de acest gen, organizat de catre SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj. Acest stagiu a fost şi 



   7 

 

 

un moment prielnic pentru evaluarea angajaţilor şi voluntarilor, atât teoretic cât şi 
practic. 

- S-au organizat cursuri medicale periodice în cadrul Serviciului, susţinute de medicul 
voluntar al Serviciului Dr. Popescu Petre, medic de medicină de urgenţă la UPU Cluj 
şi domnisoara doctor Balog Carmen, medic rezident la UPU Cluj. 

- Aceste cursuri au fost ţinute la sediul Serviciului  şi au participat  un număr mare 
dintre   membrii Serviciului. 

- În luna decembrie Comisia Medicală a SPJSSCj a organizat o sesiune de evaluări 
pentru angajaţii serviciului si voluntarii serviciului.   

- Aceste cursuri nu au avut costuri financiare, deoarece a fost o muncă voluntară din 
partea celor care au organizat şi ţinut cursurile. 

- Toţi membrii participanţi au absolvit cursurile şi şi-au însuşit cunoştinţele de prim 
ajutor. 

  

 2.3 Intervenţii/accidente 

- În anul 2014 echipa salvamont a participat la mai multe solicitări şi intervenţii; 

- Aceste intervenţii au fost atât  în staţiunile de schi, cât şi în zonele montane preferate 
de turişti; 

- În total au fost 183 cazuri în  anul  2014. 

- 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 – 31decembrie) – 78 cazuri; 

b) Staţiunea Fântânele (1ianuarie – 31 decembrie) – 33 cazuri; 

c) Cheile Turzii ( 01ianuarie – 31 decembrie) – 48 cazuri; 

d) Pârtia Feleac ( 01ianuarie – 31 decembrie) – 8 cazuri; 

e) Alte zone fără permanenţă – 16 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. 
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 In luna ianuarie 2014 membrii SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj au participat la o acţiune 
de anvergură, o acţiune de căutare şi evacuare a supravieţuitorilor unui accident aviatic. 
Acţiunea s-a desfaşurat în perioada 20 – 21.01.2014 în zona Poiana Horii – Horea la graniţele 
judeţului Cluj cu judeţul Alba. 

         La intervenţiile din afara zonelor de permanenţă, de scurtă durată (sub 12 ore), salvatorii 
au luat indemnizaţie de masă şi  spor de periculozitate. 

 

 2.4 Prevenţie: Permanenţă/Patrulare  

- Permanenţa s-a efectuat 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. – 31.12.2014 

număr de programari personale de        permanenţă 
: 165. 

- Staţiunea  Beliş Fantanele – perioada 01.01. – 31.12.2014 

număr de programari personale de           
permanenţă :129. 

- Rezervaţia Naturală Cheile Turzii – perioada 01.01. – 31.12.2014 

număr de programari personale de          permanenţă 
: 177. 

- Pârtia Feleac – perioada 01.01. – 31.12.2014. 

număr de programari personale de        permanenţă 
:11. 

 

 

         2.5 Asistenţă/colaborare la alte evenimente montane 

 

Serbările zăpezii – Băişoara 
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- În perioada de 20 – 23.02.2014, s-a desfăşurat la Muntele Băişorii un eveniment 
dedicat tuturor practicanţilor sporturilor de iarnă, precum şi localnicilor , care au venit 
în număr mare pentru a-şi susţine favoriţii 

- Acest eveniment a fost organizat de către Palatul Copiilor în colaborare cu Primăria  
Băisoara  şi Consiliul Judeţean Cluj şi a avut participanţi peste 100 de persoane din 14 
judeţe. 

-  SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj a delegat 5 persoane, dintre care şi un medic pentru 
asistenţă şi acordarea primului ajutor; 

- desi nu a fost zapadă, organizatorii au reuşit să ofere competiţii frumoase si dinamice, 
micilor participanţi; 

- Au fost 2 cazuri, rezolvate de către salvatorii montani membrii ai SPJ Salvamont 
Salvaspeo Cluj  

Competiţie de ski fond – Râsca 08 – 09.02.2014 

- la aceasta competiţie au participat copii din toate comunele montane din judeţ; 

- SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj a detaşat 3 persoane pentru a asigura asistenţa şi 
acordarea primului ajutor; 

- au fost două cazuri de leziuni la membrele inferioare; 

Competiţie de atelaje trase de câini – CUPA BELIS 31.01 – 02.02.2014 

- la acest eveniment au participat peste 40 de participanţi. S-a desfasurat în zona Belis – 
Bălcesti; 

- Serviciul Public Judetean Salvamont Salvaspeo Cluj a detaşat 4 persoane pentru 
asistenţă salvamont, dotate cu echipament medical corespunzator acordării primului 
ajutor şi cu autoutilitara 4x4; 

- nu au fost evenimente deosebite; 

Concurs de ATV-uri – Vânează Lupul – Băişoara 

- A fost un eveniment organizat în perioada  29.04 – 03.05.2014 de către Authentic 
Spirit Cluj, în zona Muntele Băişorii – Valea Ierii. Acest eveniment este dedicat 
iubitorilor de adrenalină  pe patru roţi. 

- La acest eveniment sportiv au participat peste 70 de piloţi de ATV-uri. 

- SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj a participat cu un efectiv de 5 salvatori montani 
angajaţi şi voluntari. 
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Au fost 3 cazuri, cazuri rezolvate împreuna  cu o ambulanţa privată, ce asigura asistenţa 
medicală la acest eveniment. Un caz a fost extrem de dificil, necesitând solicitarea 
elicopterului – “În cadrul concursului  de ATV Hunt the Woolf desfăşurat în perioada 
29.04.2014- 03.05.2014 în zona Băişoara , concurs la care SPJ Salvamont-Salvaspeo asigură 
asistenţă de salvare montană, a avut loc un accident dramatic în data de 01.05. 2014 în care a 
fost implicat unul din concurenţi. 
Alarmarea s-a făcut în jurul orei 12 :50. Echipa Salvamont aflată într-o altă zonă periculoasă a 
traseului s-a deplasat rapid la locul accidentului şi a constatat starea gravă în care se afla 
pacientul. Ulterior a ajuns şi echipa de suport, împreună cu personal medical iar victima a fost 
stabilizată şi s-a trecut la transportarea ranitului cu cu targa specială pentru teren accidentat 
Salvamont  spre locul unde avea acces ambulanţa, care se afla la aproximativ o ora şi jumătate 
de locul accidentului. Pe parcursul transportului starea pacientului s-a înrăutăţit, aşa că echipa 
Salvamont a luat decizia să cheme în ajutor elicopterul SMURD pentru evacuarea de urgenţă 
a victimei. Această decizie s-a dovedit a fi cea mai buna salvând viaţa pacientului.  Acţiunea 
s-a încheiat în jurul orei 15:50 iar momentan victima este stabila şi se află la spital.” 
(www.salvamontcluj.ro) 

 

Întâlnirea alpiniştilor de pretutindeni – Cheile Turzii 

-  Serviciul Public Judeţean Salvamont Salvaspeo Cluj a activat în perioada 21.03.2014 
– 23.03.2014 în Cheile Turzii ca suport la evenimentul Întâlnirea Cățăratorilor de 
Pretutindeni de la Peretele Cald, organizat de către Clubul Marilor Alpinisti Clujeni. 

- La acest eveniment din partea Serviciului Public Judetean Salvamont Salvaspeo Cluj 
au fost prezente un număr de 6 persoane care au asigurat permanenţa, patrularea, 
prevenirea şi acordarea primului ajutor în Rezervaţia Naturală Cheile Turzii. 

- La eveniment au fost înscrise un număr de 196 de persoane, majoritatea alpinişti cu 
experienţă. 

- La acest eveniment nu a fost nevoie de intervenţia SPJSSC. 

Şcoala Altfel 

- Serviciul Public Judeţean Salvamont Salvaspeo Cluj a activat în data de 09.04.2014 în 
Cheile Turzii ca suport și ghid, la excursia de o zi a clasei a VII-a  condusă de 
dirigintele Potora Florin de la școala generală Teodor Muresanu din Turda, cu ocazia 
Școlii Altfel. 

- La acest eveniment au fost prezenţi doi profesori și 22 de elevi. Elevi au fost însoţiţi 
de un salvator montan, din Turda și până în Chei pe jos, prin defileu și au fost conduși 
înapoi până la școala Teodor Muresanu. 

- La „Şcoala Altfel”, din partea Serviciului Public Judeţean Salvamont Salvaspeo Cluj 
au fost prezenţi Iuga Theodor și Oprea Radu, care au oferit explicații și au răspuns la 
întrebările copiilor despre Rezervaţia Naturală Cheile Turzii și au asigurat permanenţa, 
patrularea, prevenirea, acordarea primului ajutor în zonă. 
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- La acest eveniment nu au fost incidente deosebite. 

 

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 27.04.2014.  

- Au fost detaşaţi la acest eveniment 10 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 Rosie şi Crucea Malteză. 

 

Cupa ATA de alpinism – Cheile Turzii 

- Unul dintre cele mai importante evenimente alpine ale judeţului. Cupa Ata este o 
competiţie de escaladă şi alpinism, organizată de Asociaţia Turdeană a Alpiniştilor. 

- In anul 2014 evenimentul a fost organizat în perioada 10-11.05  în Cheile Turzii, 
având peste 30 de participanţi. 

- 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. 

Festivalul  “ T- Festival” 

 acest eveniment a fost organizat în perioada 09 – 11.05.2014 în localitatea Jucu. 
Consiliul Judetean Cluj a fost unul din sponsorii principali a acestui eveniment iar SPJ 
Salvamont Salvaspeo Cluj a participat ca partener, oferind servicii de asigurare a 
primului ajutor, împreună cu Crucea Roşie,  Ambulanţa Cluj si SMURD Cluj. 

 Am participat cu un efectiv de 9 salvatori montani, angajaţi si voluntari, am deţinut un 
cort dotat cu 4 paturi şi echipament de prim ajutor. Cortul a fost pus la dispoziţie de 
catre Crucea Roşie. 

 Angajaţii şi voluntarii au asigurat asistenţa 24/24 ore, participând în ture la activitaţile 
de acordare a primului ajutor.   

 Pe perioada evenimentului am reuşit să acordăm primul ajutor la 5  persoane, lucrând 
foarte bine cu partenerii noştrii , CRUCEA ROŞIE, SMURD si AMBULANŢA. 

 

Maraton Apuseni – Băişoara 
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- Acest eveniment a fost organizat de către Clubul Alpin Român şi s-a desfăsurat în 
zona Muntele Băişorii – Muntele Mare – Scăriţa Belioara – retur. Perioada de 
desfăşurare a fost 23 – 24.05.2014. 

- Pentru acest eveniment, având în vedere dimensiunea evenimentului (peste 600 de 
participanţi) şi dificultatea comunicaţiei în această zonă, au fost detaşaţi 11 salvatori 
montani şi voluntari salvaspeo. 

- Partea de comunicare, pe toată lungimea traseului a fost rezolvată de catre SPJ 
Salvamont Salvaspeo Cluj, prin amplasarea de salvatori montani cu staţii de emisie 
recepţie în zonele cu acoperire slabă GSM. 

- 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. 

Festivalul  “ Electric Castle” 

 acest eveniment a fost organizat în perioada 19 – 22.06.2014 în localitatea Bonţida. 
Consiliul Judetean Cluj a fost unul din sponsorii principali a acestui eveniment iar SPJ 
Salvamont Salvaspeo Cluj a participat ca partener, oferind servicii de asigurare a 
primului ajutor, împreună cu Ambulanţa Cluj şi SMURD Cluj. 

 Am participat cu un efectiv de 15 salvatori montani, angajaţi şi voluntari 
(PARAMEDICI), am deţinut un cort dotat cu 3 paturi şi echipament de prim ajutor. 

 Angajaţii şi voluntarii au asigurat asistenţa 24/24 ore, participând în ture la activităţile 
de acordare a primului ajutor.   

 Pe perioada evenimentului am reuşit să acordăm primul ajutor la 14  persoane, lucrând 
foarte bine cu partenerii noştrii SMURD şi AMBULANŢA. 

CHEILE TURZII RACE 

- Evenimentul a fost organizat de SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj şi Clubul Sportiv 
Extreme Explorer sub patronajul Consiliului Judeţean Cluj 

- A fost organizat în perioada 27 – 29.06.2014 în zona Rezervaţiei Naturale Cheile 
Turzii. 

- Acest eveniment s-a adresat practicanţilor de sporturi montane şi de  aventură. Am 
încercat să aducem un model nou de competiţie, un adevarat festival al sporturilor 
montane şi de aventură, totul într-un mediu deosebit – Rezervaţia Naturală Cheile Turzii. 

- Evenimentul a fost şi este o încercare de a promova Cheile Turzii, într-un mod 
netradiţional, prin aducerea în faţa turiştilor a unei imagini de ansamblu a tuturor 
posibilitaţilor de petrecere a timpului liber în perimetrul rezervaţiei. 
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-  Este prima competiţie din România care propune sportivilor patru probe sportive, 
după cum urmează: mountaainbike, escalada, alergat montan şi proba de triatlon (toate 
cele 3 probe, mai sus menţionate într-un singur concurs) 

- Au fost peste 100 de participanţi, de toate vârstele şi categoriile sociale, participanţi, 
care,  au reuşit, pe parcursul a două zile, să ofere turiştilor un spectacol sportiv de o 
frumuseţe unică; 

- Serviciul Public Judeţean Salvamont Salvaspeo Cluj a participat cu 25 de membrii, 
asigurând buna desfăşurare a evenimentului şi oferind siguranţă tuturor participanţilor; 

- Din punct de vedere al primului ajutor nu am avut decat o singură intervenţie, de 
urgenţă, intervenţie dusă la bun sfârsit şi cu ajutorul colegilor de la Ambulanţa Cluj; 

- Evenimentul “Cheile Turzii Race”  a reuşit să coalguleze eforturile de susţinere şi 
organizare a Consiliului Judeţean Cluj a SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj, a trei primarii 
(Mihai Viteazul, Sanduleşti, Petreşti) a două asociaţii sportive – Clujul Pedalează, Extrem 
Explorer şi a unui număr important de sponsori; 

Festivalul Măguri Outdoor Experience (MOX) 

Evenimentul sportiv, cultural a fost organizat în satul Măguri, comuna Măguri Răcătău. 
Evenimentul a fost organizat de către Asociaţia Beard Brother, în parteneriat cu Consiliul 
Judeţean Cluj. 

Serviciul Public Judeţean Salvamont Salvaspeo Cluj a participat cu patru persoane, pentru 
a asigura acordarea primului ajutor. 

Nu au fost evenimente deosebite. 

Maraton de ciclism – Clujul Pedalează – Băisoara 

- Evenimentul a fost organizat de Clubul Clujul Pedalează, pe o distanţă de 60km. 
Startul s-a dat din staţiunea Muntele Băisorii şi sportivi au ajuns parcurs zone 
minunate din Munţii Apuseni – Valea Vadului, Pietrele Mărunte, Muntele Mare, 
Găbriana. Această acţiune s-a desfăşurat în  25 - 27.07.2014.  

- Au fost detaşaţi la acest eveniment 9 salvatori montani, atât angajaţi cât şi voluntari. 

- Membrii SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj au participat la rezolvarea a  4 cazuri, alături 
de cei de la Crucea Roşie şi Crucea Malteză. 

Petzl Roctrip Herculane 
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Evenimentul de escaladă a fost organizat, pentru prima oară in România, în zona 
Herculane – Valea Cernei. Peste 2000 de sportivi, de nivel european şi mondial au 
participat la cel mai important eveniment sportiv din România. 

Fiind solicitat Serviciul Public Judeţean Salvamont Salvaspeo Cluj, a participat cu 5 
salvatori montani. 

 

 

 

 

Maraton de ciclism – Clujul Pedalează – Gilău 

- Evenimentul a fost organizat de Clubul Clujul Pedalează, pe o distanţă de 80km. 
Startul s-a dat din Gilău şi sportivii au parcurs trasee din Munţii Gilăului. Această 
acţiune s-a desfăşurat în 21.09.2014.  

- Au fost detaşaţi la acest eveniment 12 salvatori montani, atât angajaţi cât şi voluntari. 

- Membrii SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj au participat la rezolvarea a  6 cazuri, alături 
de cei de la Crucea Rosie şi Crucea Malteză. 

2.6 Alte activităţi !  

 Participarea la acţiuni de ajutorare a persoanelor aflate în imposibilitate de a se 
deplasa. Aceste acţiuni au fost desfăşurate în echipe mici (2-3 persoane), în zonele 
de munte: Râsca, Mărişel, Belis; 

  Participarea la acţiunea de împadurire, desfasurată în comuna Mărişel. La acest 
eveniment, desfaşurat în 20.04.2014, au participat peste 160 de voluntari şi s-a 
reuşit împădurirea a peste 3 hectare. SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj a participat cu 
5 membrii. 

 Participarea la o acţiune de curăţare a zonei defileului Cheile Turzii de pietre 
friabile. În luna octombrie, noiembrie s-au anunţat multe căderi de pietre, pietre ce 
au căzut până pe poteca turistică. Nu au existat accidentari. În data de 08.11.2014 
s-a organizat o acţiune de curaţenie. Au participat 12 membrii ai Serviciului, atât 
angajaţi, cât şi voluntari. 

 Acţiuni de promovare a sporturilor montane în rândul copiilor ce trăiesc şi învaţă 
la sat. Copii din comuna Cojocna au participat, alături de membrii SPJ Salvamont 
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Salvaspeo, la activitaţi recreative si educative in zona Rezervaţiei Naturale Cheile 
Turzii.   

     

 

2.8 Realizarea indicilor de performanţă ! 

 

- În anul 2014 din punct de vedere a atragerii de voluntari şi aspiranţi, am reuşit să 
acoperim necesarul de personal pe care serviciul l-a determinat la inceputul anului. 

- Pregătirea profesională o regăsim în participarea la cursurile judeţene şi la cursurile 
naţionale. Participarea la cursurile judeţene a fost in crestere, fata de anul 2013 
membrii SPJ Salvamont  Salvaspeo Cluj participând în procent de 50% din cei vizaţi. 
Şcolile  Naţionale Salvamont reprezintă un moment important în pregătirea 
salvatorilor  montani. În anul 2014 am avut 4 participanti la cursurile Şcolii Naţionale 
Salvamont, participanti ce au absolvit cu calificativ “Bine” sau “Foarte Bine” 
cursurile. Toth Attila a terminat cursurile ca şef de promoţie. 

- 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 partiei. 

- 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. 

 


