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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. 

 

 

 

 



   4 

 

 

 

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,  

Membrii 

- Serviciul Public Judeţean Salvamont Salvaspeo Cluj a reuşit sa atragă în  anul 2015 un 
număr  de 2 aspiranţi/voluntari. Având în vedere faptul că numărul de salvatori s-a 
redus (unii voluntari nu au mai avut activitate de câtiva ani)  departamentul Salvamont  
a ajuns să aibă 55 de membrii (Anexa1). 

- Din cei 55 , la sfârşitul anului 2014, 14 salvatori montani sunt angajaţi, 21 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; 
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- 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; 

- 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 2015 misiunea Serviciului Public Judetean Salvamont Salvaspeo Cluj a fost 
susținută de cei trei salvatori montani nou angajați.  

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

 La aceaste şcoli au participat 3 membrii din cadrul Serviciului nostru; doi au finalizat 
cursurile şcolilor naţionale de salvatori montani şi unul  a început cursurile şcoli 
naţionale de salvatori montani; 

 Şcolile s-au organizat în perioada 13.02 – 01.03.2015 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  24 – 26.09, la Padina s-au desfăşurat o sesiune de  examene 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. 

Şcoala Naţională de Vară Salvamont  

 La această şcoală au participat 2 membrii din cadrul Serviciului nostru; unul  a 
finalizat cursurile şcolii naţionale de salvatori montani şi şi-au luat atestatele de 
salvator montan şi unul  a început cursurile şcolii naţionale de salvatori montani; 

 Şcolile s-au organizat în perioada 04-21.09.2015 la Padina, M-ţii Bucegi; 

Exercitiul de salvare Suior 

- Evenimentul a fost organizat de către Asociația Salvatorilor Montani din România, în 
colaborare cu Serviciul Public Salvamont Maramureș și cu o echipă de salvatori 
montani din Austria. 

- Serviciul Public Județean Salvamont Salvaspeo Cluj a participat cu 8 membrii.  



   7 

 

 

 

Cursuri de paramedici 

- Pe parcursul  anului 2015, SPJ Salvamont-Salvaspeo Cluj nu a participat la nici un 
curs de paramedici, avand in cedere faptul că ISU Cluj a început să organizeze 
Modulul 2 al cursului de paramedici, doar din luna decembrie; 

- Paramedicii formaţi au executat 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,cursuri de prezentare și 
utilizare a echipamentului de salvare montană. Pe  parcursul  anului s-au organizat 4 
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 30 de persoane la aceste cursuri. 
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- 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, la Bazele de Salvare Cheile Turzii și 
Muntele Băișorii şi au participat  un număr mare dintre   membrii Serviciului. Au fost 
organizate 8 asemenea cursuri pe tot parcursul anului. 
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- În luna martie Comisia Medicală a SPJSSCj a organizat o sesiune de evaluări pentru 
angajaţii serviciului si voluntarii serviciului.   

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

Evaluare 

- În anul 2015 SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj a organizat o sesiune de evaluare practică 
a salvatorilor montani. Evaluarea s-a organizat in perioada 21-22.03.2015 și 27-
28.03.2015. Locul de desfășurare a fost stațiunea Muntele Băișorii. Au participat 27 de 
salvatori montani, evaluați de o comisie formată din cinci membrii. Salvatorii montani 
au avut ca probe, în sistemul de evaluare, următoarele: transportul Akyei, coborârea în 
traseu de slalom urias combinat cu tehnica de derapaj, schii de tură, acordarea 
primului ajutor (practic), acordarea primului ajutor (probă scrisă). Majoritatea 
salvatorilor montani au avut calificative de Bine si Foarte Bine la această evaluare, dar 
au existat și calificative de Satisfacător și Nesatisfăcător, la unele probe, acest lucru 
generând un număr mai mare de cursuri de pregătire. 

- În toamna anului 2015, mai exact în 29.10.2016, Serviciul Public Județean Salvamont 
Salvaspeo Cluj, împreună cu ISU Cluj a organizat un exercițiu complex de căutare, 
salvare si evacuare de victime în zonă montană,într-un scenariu complex cu șase 
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victime. La acest exercițiu au participat și forțe din cadrul Inspectoratului Județean de 
Jandarmerie Cluj, Poliția Turda, Poliția Locală Băișoara, Serviciul de Comunicații 
Speciale. În total au fost 66 de persoane implicate activ in exercițiu, dintre care 22 de 
salvatori montani. Exercițiul s-a dorit a fi o acțiune de evaluare a capacității de răspuns 
al instituțiilor implicate in acțiuni, în zone montane, de evaluare a canalelor de 
comunicare și relaționare dintre instituțiile vizate. (Anexa 2) 

  

 2.3 Intervenţii/accidente 

- În anul 2015 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 88 cazuri în  anul  2015. – 51 iarna, 37 vara  

- 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) – 41 cazuri; 

b) Staţiunea Fântânele (1ianuarie – 31 decembrie) – 13 cazuri; 

c) Cheile Turzii ( 01ianuarie – 31 decembrie) – 14 cazuri; 

d) Pârtia Feleac ( 01ianuarie – 31 decembrie) – 9 cazuri; 

e) Alte zone fără permanenţă – 11 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. 

 În luna septembrie 2015 membrii SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj au participat la o 
acţiune de anvergură, o acţiune de căutare şi evacuare a unei persoane dispărute în zona 
comunei Marișel. Acțiunea s-a desfășurat pe trei zile, au fost implicate un număr  mare de 
persoane și mai multe instituții. Victima a fost găsită decedată iar evacuarea ei a durat peste 4 
ore, fiind necesare utilizarea tehnicilor alpine de lansare și transport victime.(Anexa 3) 

         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  
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- 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. – 31.12.2015 

număr de programari personale de        permanenţă 
: 168. 

- Staţiunea  Beliş Fantanele – perioada 01.01. – 31.12.2015 

număr de programari personale de           
permanenţă :125. 

- Rezervaţia Naturală Cheile Turzii – perioada 01.01. – 31.12.2015 

număr de programari personale de          permanenţă 
: 178. 

- Pârtia Feleac – perioada 01.01. – 31.12.2015. 

număr de programari personale de        permanenţă 
:16. 

 

 

         2.5 Asistenţă/colaborare la alte evenimente montane 

 

USMV Snow Race si Cluj Student Snow Race – Muntele Baisorii 14-15.01.2015 

- la aceste evenimente SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj a sustinut logistic organizatorii si 
a acordat asistenta salvamont 

- au fost detasati 4 salvatori montani pentru asistenta salvamont 

- nu au fost accidentari; 

- au fost peste 30 de participanți; 
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Cupa Muntele Mare si Cupa Telemark – Muntele Baisorii 16 – 18.01.2015 

- la aceste evenimente SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj a fost coorganizator si membrii 
sai au fost si participanti 

- SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj a detasat  7 persoane pentru a asista si participa la 
evenimente 

- nu au fost accidentari; 

- au participat peste 40 de persoane; 
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Competitie de ski fond – Rasca, Marisel 

- la aceasta competitie au participat copii din toate comunele montane din judet; 

- SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj a detasat 3 persoane pentru a asigura asistenta si 
acordarea primului ajutor; 
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- au fost doua cazuri de leziuni la membrele inferioare; 

 

Competitii de ski fond – Marisel, Belis, Sacuieu   

- la aceasta competitie au participat copii din toate comunele montane din judet; 

- SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj a detasat 2 persoane pentru a asigura asistenta si 
acordarea primului ajutor; 

- A fost doar un caz de leziune la membrele inferioare; 

 

Competitie de atelaje trase de caini – CUPA BELIS 07.02 – 08.02.2015 

- la acest eveniment au participat peste 40 de participanti. S-a desfasurat in zona Belis – 
Balcesti; 

- Serviciul Public Judetean Salvamont Salvaspeo Cluj a detasat 4 persoane pentru 
asistenta salvamont, dotate cu echipament medical corespunzator acordarii primului 
ajutor si cu autoutilitara 4x4; 

- nu au fost evenimente deosebite; 

 

Serbarile Zapezii – Muntele Baisorii 21 – 22.02.2015 

- la aceasta competitie au fost peste 100 participanti, din toata tara; 

-  organizatorii au reusit sa ofere competitii frumoase si dinamice, micilor participanti; 

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

- S-au reusit sa se aduca cca 100 de copii din comuna Cojocna la Serbarile Zapezii – 
responsabil Campean Iacob 

- nu au fost evenimente deosebite; 

 

Cupa de schi fond – Micii Vanatori de Munte – Muntele Baisorii 22.02.2015 

- la aceasta competitie au participat copii din toate comunele montane din judet; 
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- SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj a detasat 3 persoane pentru a asigura asistenta si 
acordarea primului ajutor si pentru a sprijini organizatorii in organizarea traseului de 
concurs; 

- nu au fost accidentari; 

 

Cupa GCSoft la ski alpin – M Baisorii – Buscat – 22.03.2015 

- la aceasta competitie au participat peste 150 de copii 

- SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj a detasat 3 salvatori montani pentru a asigura asistenta 
salvamont la acest eveniment; 

- au fost doua accidente minore; 

 

Feleac Winter Party 

- a fost un eveniment dedicat tuturor practicantilor de freestyle pe partiile de schi 

- au participat peste 40 de concurenti 

- SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj a participat cu patru salvatori montani din care un 
medic; 

- nu au fost accidentari; 

 

Întâlnirea alpiniştilor de pretutindeni – Cheile Turzii 

-  Serviciul Public Judeţean Salvamont Salvaspeo Cluj a activat în perioada 20.03.2015 
– 22.03.2015 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 peste 150 de persoane, majoritatea alpinişti 
cu experienţă. 

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

 

Maraton de ciclism  - Cursa de Alergare Montana – Clujul Pedalează – Făget 



   16 

 

 

- 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 25 - 26.04.2015.  

- Au fost detaşaţi la acest eveniment 8 salvatori montani, atât angajaţi cât şi voluntari. 

- Membrii SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj au participat la rezolvarea a  2 cazuri, alături 
de cei de la Crucea Rosie şi Crucea Malteză. 

- Au fost peste 1200 participanți; 

 

Concurs de ATV-uri – Vânează Lupul – Băişoara 

- A fost un eveniment organizat în perioada  27.04 – 02.05.2015 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 80 de piloţi de ATV-uri. 

- SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj a participat cu un efectiv de 4 salvatori montani 
angajaţi şi voluntari. 

- Au fost 2 cazuri, cazuri rezolvate împreuna  cu o ambulanţa privată, ce asigura 
asistenţa medicală la acest eveniment.  
 
 

Şcoala Altfel 

- Serviciul Public Judeţean Salvamont Salvaspeo Cluj a activat în  săptamâna 6 – 10.04. 
2015, în diferite locații, prezentând activitatea serviciului și organizând activități 
educative, pentru elevii din Cluj-Napoca și localitățile limitrofe, cu ocazia Școlii 
Altfel. 

- Salvatorii montani clujeni au participat la activități educative la liceul Mihai 
Eminescu, din municipiul Cluj-Napoca. 

- În data de 08.04.2015, salvatorii montani clujeni s-au deplasat la școala din Ciucea. 
Aici au ținut cateva cursuri de prim ajutor și etică montană. Langă școală au amenajat 
un poligon de activități cu ajutorul corzilor (tiroliana, urcare pe blocatoare). Acest 
poligon a avut un mare succes, copii simțindu-se foarte bine.  

- La acest eveniment nu au fost incidente deosebite; 
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Maraton Apuseni – Băişoara 

- 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 29 – 30.05.2015. 

- Pentru acest eveniment, având în vedere dimensiunea evenimentului (peste 1000 de 
participanţi) şi dificultatea comunicaţiei în această zonă, au fost detaşaţi 7 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. 
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- Datorită securizării traseului şi a activităţii de patrulare şi prevenire au fost doar 8 
cazuri, cazuri la care am participat împreună cu colegii de la SMURD Băişoara. 

 

Cheile Turzii Race 

- Evenimentul a fost organizat de Clubul Sportiv Extreme Explorer; 

- A fost organizat în perioada 03 – 05.07.2015 în zona Rezervaţiei Naturale Cheile 
Turzii. 

- Acest eveniment s-a adresat practicanţilor de sporturi montane şi de  aventură. 

- Au fost, in jur de 30 de participanţi, de toate vârstele şi categoriile sociale; 

- Serviciul Public Judeţean Salvamont Salvaspeo Cluj a participat cu 4 membrii, 
asigurând buna desfăşurare a evenimentului şi oferind siguranţă tuturor participanţilor; 

 

Festivalul Măguri Outdoor Experience (MOX) 

- Evenimentul sportiv, cultural a fost organizat în zona Buscat, comuna Băisoara.  

- Serviciul Public Judeţean Salvamont Salvaspeo Cluj a participat cu 6 persoane, pentru 
a asigura acordarea primului ajutor. 

- Nu au fost evenimente deosebite. 

 

Maraton de ciclism  - Cursa de Alergare Montana – Clujul Pedalează – Băisoara 

- Evenimentul a fost organizat de Clubul Clujul Pedalează, pe o distanţă de 60km/30km 
alergarea. 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 - 26.07.2015.  

- Au fost detaşaţi la acest eveniment 5 salvatori montani, atât angajaţi cât şi voluntari. 

- Membrii SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj au participat la rezolvarea a  2 cazuri, alături 
de cei de la Crucea Roşie şi Crucea Malteză. 

 

Traversarea Tarniței și Triatlonul Tarniței 
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- Eveniment organizat de Clubul Sportiv Orca în perioada 01-02.08.2015, pe lacul de 
acumulare Tarnița și în zonele limitrofe acestuia;  

- Au fost peste 300 de participanți; 

- SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj a avut detașați 6 salvatori montani, susținuți de o 
autoutilitară 4x4 și o barcă cu motor; 

- Nu au fost cazuri deosebite; 

 

Tabăra Națională Crucea Roșie 

- Eveniment organizat de către Crucea Roșie filiala Cluj, in perioada 25.07 – 
02.08.2015, în zona comunei Beliș – Fântânele; 

- Au fost 60 de participanți; 

- SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj a avut detașați 6 salvatori montani; 

- Au fost 6 cazuri de toxiinfectie alimentară;  

 

     Concurs off road Transsylvania 

- Eveniment organizat de Clubul Transsylvania Off Road Club – Cluj Napoca. A fost 
organizat în perioada 30.07 – 02.08.2015, in zona montană a Munților Gilăului. 

- Au fost peste 70 de participant; 

- SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj a avut detașați 4 salvatori montani, susținuți de o 
autoutilitară 4x4; 

- Nu au fost cazuri deosebite; 

 

Maraton de ciclism  - Cursa de Alergare Montana – Clujul Pedalează – Muntele 
Rece 

- Evenimentul a fost organizat de Clubul Clujul Pedalează, pe o distanţă de 80km/30km 
alergarea. Startul s-a dat din localitatea Muntele Rece şi sportivii au parcurs trasee din 
Munţii Gilăului. Această acţiune s-a desfăşurat în 12 - 13.09.2015.  

- Au fost detaşaţi la acest eveniment 4 salvatori montani, atât angajaţi cât şi voluntari. 
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- Membrii SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj au participat la rezolvarea a  2 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 si in 
comuna Cojocna.  

 Participarea la o acţiune de curăţare a zonei defileului Cheile Turzii de pietre 
friabile. Reparația potecii si a podului 4 s-au efectuat cu cca 14 membrii ai SPJ 
Salvamont Salvaspeo Cluj, atât voluntari cât și 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 
Salvaspeo, la activitaţi recreative și educative în zona stațiunii Muntele Băișorii.   

  

2.8 Realizarea indicilor de performanţă ! 

 

- Pregătirea profesională o regăsim în participarea la cursurile judeţene şi la cursurile 
naţionale. Participarea la cursurile judeţene a fost in crestere, fata de anul 2014 
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 2015 am avut 5 participanți la cursurile Şcolii Naţionale 
Salvamont, participanți 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.  

- Alarmările directe, prin 112 sau prin Dispeceratul Naţional Salvamont au fost 
rezolvate în procent de 100%. 
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- 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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LISTA CU MEMBRI SALVATORI DIN DEPARTAMENTUL SALVAMONT 

 

 

Nr. 

Crt. 

NUME ŞI PRENUME ADRESĂ TELEFON  

E-MAIL 

ATESTARE CALITATE 

1 FRĂŢILĂ GHEORGHE Str.Someşului, nr.35,  

Floreşti 

0755110755 

gigi.fratila@outdoor4u.ro 

C.T. Salvaspeo 

Formator 

Angajat  

2 CIPCIGAN VASILE Str.Ion Mester, nr.1/94 0755.145126 

vasile.cipcigan@gmail.com 

Salvator montan  

Paramedic  

TSA 1salvaspeo 

Angajat 

3 TRIFAN VASILE Str.Dunarii, nr.29/26 
Cluj-Napoca 

0755132466 

gigisunt@yahoo.com 

Salvator montan 

Paramedic 

TSA 1- salvaspeo 

Angajat  

4 FARKAS LUCIAN Str.Zambilelor, nr4/9 
Turda, jud Cluj 

 0755.132463                                          
farkaslucian35@yahoo.com 

Salvator montan  

Paramedic 

Angajat  

5 OPREA RADU Str. G-ral Dragalina, 
nr.12, ap.10, Turda  

0755.132147  

x_oro@yahoo.co.uk 

Salvator montan 

Paramedic  

Tehnician salvaspeo 

Angajat 

6 IUGA TEODOR Str. Salinelor, nr.73, 
Turda, jud.Cluj 

0755.132148                                                
dorumihaela@yahoo.de 

Salvator montan  

Paramedic  

Angajat 

7 CAMPEAN IACOB Str.Republicii, nr.31A, 
Boju, jud.Cluj  

0755.132145 Salvator montan  

Formator, paramedic 

Angajat 

8 GHITULESCU SERGIU Str.Albinii, nr.139/9, 
Cluj-Napoca 

0755132146                                                 
cico2ru@yahoo.com   

Salvator montan  

Paramedic          

 

9 NAGY IMRE Str. Lotus, nr.17/31 
Turda, jud.Cluj 

0755.132465                                  
imi_the_man@yahoo.com 

Salvator montan  

Paramedic 

Angajat 

10 IORGA SILVIUS Str.Teilor, nr.14/23, 
Floresti, jud. Cluj 

 0755132149                                               
iorgasilvius@yahoo.com 

Salvator montan  
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11 TOROK IOAN Comuna Sancraiu, 
nr.216, jud Cluj 

0755132464                                              
torokannamari@yahoo.com 

Salvator montan, paramedic  

12 TOTHAZAN ADRIAN Str. Dr.Ioan Raţiu, nr. 
37,  

Câmpia-Turzii 

 0755.132462 Salvator montan 

Paramedic  

TSA 1- salvaspeo 

 

13 NAGY ADORJAN Str.Lotus, nr.17/31 
Turda, jud.Cluj 

0741.003897                                                
nagyadorjan@yahoo.com 

Salvator montan Voluntar 

14 POPESCU PETRE Str.Plopilor, nr.77/10 
Cluj-Napoca 

0755.145127                                       
carmen.pepe@gmail.com 

Medic 

Salvator montan 

 

15 POTRA SERGIU Str.Donath, nr.11, 
ap.24,  

Cluj-Napoca 

0730.476806 

sergiu.4x4@gmail.com  

TSA 2 

Scoala vara  salvamont I  

Voluntar  

16 BUDAI EDUARD Str,Balea, nr.4/24, 
Cluj-Napoca 

 

0745.801929                                                
yetisaurus.akjas@yahoo.com 

Scoala iarna salvamont I+A  

17 MARC ANTONIE Str.21 Decembrie 
1989, nr.148/110, 

Cluj-Napoca 

0751.617329 Salvator montan Voluntar  

18 ROMAN CODRIN Str.Bucium, nr.1, 
ap.81,  

Cluj-Napoca 

0742.339922 

montaniardul@yahoo.com  

TSA 2 

Comunicatii 

 

19 ROMAN MARIA Str.Bucium, nr.1, 
ap.81,  

Cluj-Napoca 

0735.401910 

antoniemaria@yahoo.ca.com  

TSA1 

Paramedic 

Voluntar  

20 BARTOS MIHAI Str.Grigore 
Alexandrescu, 

nr.30/22, Cluj-Napoca 

0746.179729                                               
ariciusbm@yahoo.com 

Scoala iarna salvamont I+A  

21 POPA CALIN Str.Cucului, nr.6, 
Turda, jud.Cluj 

0743.242241                                               
strambucalin@yahoo.com 

Salvator montan  

22 CHIRA AURELIAN Str.Donath nr.XI ap77 
Cluj-Napoca 

0744.195752 Salvator montan  

23 POPESCU PAUL Str.Plopilor, nr.77/10 
Cluj-Napoca 

0754.944102                                               
zari_uitate@yahoo.com 

Salvator montan  

Paramedic 

angajat 

24 RATIU OVIDIU Str.Diaconu Coresi, 
nr.4, Cluj-Napoca 

0744.378772                                               
ratiu.ovidiu@gmail.com 

Scoala iarna salvamont I+A 

 Scoala Vara salvamont I 
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25 LAZAR ZSOLT  

Cluj-Napoca 

0748659411/ 0737900666 

lazar.zsolt@yahoo.com> 

Paramedic/Scoala de Iarna 
I+A/ Salvaspeo 

Voluntar  

26 CRISAN ROMICA 
GEORGE 

Str.Dunarii, nr.3/3 0740.143651                   
jancrisan@yahoo.ro 

Scoala Iarna salvamont I+A Voluntar  

27 CAMPEAN ADRIAN 
ALEXANDRU 

Str.Calea Floresti, 
nr.60/58, Cluj-Napoca 

 0746.587333                                             
prykyndelu@yahoo.com 

Salvator montan, paramedic angajat 

   28 CATANAS OVIDIU 
VASILE 

Str.1Decembrie 
1918,nr.6/b/1  

 

0754.516108                                                
ovidiucatanas@yahoo.de 

Salvator montan, paramedic Voluntar  

   29 GEBEFUGI LASZLO Str.Mehedinti, nr.25/8 
Cluj-Napoca 

0723.311000                                               
gebefugi@schialpin.ro 

Salvator montan Voluntar 

   30 POTRA DORIN Sat Rogojel, nr.260A, 
jud.Cluj 

0745.930576 Salvator montan Voluntar 

   31 PASCA AUGUSTIN 
GHITA 

Str.P-ta Republici, 
nr.8/1  

0751.328416                                                 
augustinpasca@yahoo.com 

Salvator montan  

   32 IORGA SILVIUS JR Str.1Decembrie1918, 
nr.128/102 Cluj-

Napoca 

0748.255764                                                
silviusiorga@yahoo.com 

Salvator montan Voluntar 

   33    BERCIAN DANIEL Str. Cal.Turzii, nr. 
162-168A/139 Cluj 

Napoca 

0745.801043                                               
danny.bercian@gmail.com 

Salvator montan  

Asistent  M      

   

Voluntar 

 

 
   34 FRANCU CLAUDIU 

FELICIAN 
Sat Capud nr.33, jud. 

Alba 
0742.473654                                               

claudiu.francu@yahoo.com 
Salvator montan Voluntar 

   35 POP OVIDIU Str.Donath, nr.38/30 
Cluj-Napoca 

0744.773427                                               
ovidiu.pop@tvr.ro 

Scoala Iarna salvamont Voluntar 

   36 BALOG CARMEN Str.Teilor, nr.33, 
Campia Turzii 

0744.645084                                              
fisherbaby25@yahoo.com 

Medic Voluntar 

   37 ANGHEL OVIDIU Str. N Titulescu, 
nr.109/25, Cluj-

Napoca 

0743.300023                                               
ovi.for.ever.83@gmail.com 

Paramedic, salvator montan Voluntar 

   38 SEBENI ADRIAN Str.Pta. Mihai Viteazu, 
nr.1/42, Campia Turzii 

0727.802248, 0742.866676                        
adysebeni@yahoo.com           

Salvator montan angajat 
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    39 MORAR MARIUS Sat. Atel, nr. 175, jud 
Sibiu 

0743.296586                                            
mrr_marius@yahoo.com 

 Aspirant 

    40 TANDEA ANCA-IULIA Str.Horea, nr.83-87/16 
Cluj-Napoca 

0755.224196                                              
ancatandea@yahoo.com 

Paramedic, Salvator Montan Voluntar 

   41 RADU HOREA 
GABRIEL 

Str.Vidraru, nr.9-11/43 0726.760024                                             
rraduhoria@gmail.com 

Salvator montan Voluntar 

    42 CORT VASILE ANDREI Str.Nuferilor, nr.13/6 
Turda 

0749.949108                                               
andrei_cort@yahoo.com 

 Aspirant 

    43 CRIHANA IOANA GINA Str.Teilor, nr.12 , 
Cetatea Fetei Cluj-N 

0741.107234                                               
gina.crihana@scout.ro 

 Aspirant 

    44 ORHEANU AURELIAN Str.Gheorghe Baritiu, 
nr.38/46 Campia 

Turzii  

0761.698419                                                
relutarzan@yahoo.com 

 Aspirant 

    45 TODORAN CORNEL Str.Teilor, ap. 19 
Campia Turzii 

0769.283093                                               
todoran_cornel@yahoo.com 

 Aspirant 

   46 POPA IONUT RAUL Sat Baisoara, nr.226A 
jud. Cluj 

0744.291745                                               
mail_to_raul@yahoo.com 

 Aspirant 

    47 NICULA GEORGE 
STEFAN 

Sat Hapria, nr26, Jud 
Alba  

0762.379859                                               
georgesteffi@yahoo.com 

Salvator montan, paramedic Voluntar 

    48 CONTRAS ROCSANA Str.Alexandru 
str.Vlahuta 20a, Cluj-

Napoca, jud Cluj  

0740672880 

idek_yama@yahoo.fr  

Paramedic Aspirant 

    49 NEMET ROBERT Sat Cornesti, jud .Cluj 0745626669 

rnemet@gmail.com 

Scoala Iarna Salvamont  

    50 TATAR ANDREEA Str.bucura 3/29  Cluj-
Napoca, jud Cluj 

0741918959 

And.re_ea@yahoo.com 

 

 Aspirant 

   51 TOTH ATTILA Str. Soimului, nr. 
24A/9 Cluj-Napoca 

0743.118368 

tothattis@yahoo.com  

Salvator montan, Paramedic Voluntar 

  52 VULTURAR FLORIN Turda, piata 1dec./3/1, 
jud.Cluj 

0744799276 

florinvulturar@yahoo.com 

Scoala Iarna Salvamont Voluntar 
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  53 KEREKES LASZLO Aiud, str.Avram 
Iancu/8 jud Alba 

0752647755 

danczi27@yahoo.com 

Salvator montan, Paramedic  

54 RUSU DORU Str. Slatina nr.6/ap 9 

Cluj Napoca, jud Cluj 

0745478537 

dorusu@yahoo.com 

 Aspirant 

  55 LULEA VALENTIN Com Ideciu de jos 
143m, jud Mures 

para1rescue@gmail.com Salvator montan, Paramedic,  
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RAPORT 
EXERCIȚIULUI DE SALVARE ȘI CĂUTARE ÎN ZONA MONTANĂ 

MUNTELE BĂIȘORII 
 

 
 
1. Acest document este de uz intern, se trimite Consiliului Judetean Cluj si celorlalte 

institutii implicate si nu este destinat presei!  
 

2. Perioada: 29.10.2016 
 
3. Institutii implicate: Serviciul Public Judetean Salvamont-Salvaspeo Cluj 

(SPJSSCJ),Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Cluj(ISU Cluj), Inspectoratul Judetean 
de Jandarmerie Cluj (JCj), Politia Turda, Politia Locala Baisoara, Serviciul de 
Comunicatii Speciale; 

 
4. Coordonarea actiunii:  ISU Cluj, SPJSSCj 
 
5. Scenariu: Șase persoane, cu trei ATV-uri se plimbă pe poteci montane. La un moment 

dat, ei parasesc poteca, coborând o pantă accidentată, prin padure. ATV-urile se 
deplasează în șir indian. Ultimul dintre ATV-uri se defectează și fară a mai putea frana, 
intra în cele două din fața și le impinge în prăpastie. Patru persoane se accidentează grav, 
fără a avea posibilitatea de a se deplasa. Două persoane au leziuni minore. Zona unde s-au 
prabușit este o zonă accidentată, fară semnal GSM, cu acces la zonă dificil. Persoanele 
aud în pădurea invecinată un zgomot de drujbă. Cele două persoane care se pot deplasa se 
hotărasc să caute semnal GSM și ajutor. Unul dintre ei pleacă să caute semnal și celalalt 
pleacă să găsească persoanele aflate la muncă în padure. Amândoi se pierd în pădure. Cel 
ce caută semnal GSM, gasește semnal, sună la 112 și anuntă accidentul. El deține un GPS 
și dă coordonatele locului unde s-a întamplat accidentul și al  locului unde se află. 

 
 
6. Rezumat: Alarmarea se primeste de catre dispeceratul 112. Dispeceratl 112 preda cazul 

catre institutiile implicate in actiuni de salvare si cautare a victimelor in zone montane. 
Echipele de salvatori montani si jandarmi montani aflate la Muntele Baisorii organizeaza 
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o echipa de prim raspuns. Ecipa de prim raspuns gaseste victimele si incepe triajul 
acestora. Intre timp, in statiunea Muntele Baisorii se organizeaza un Centru de Comanda. 
Incep sa soseasca, in sprijinul echipei de prim raspuns, echipaje ale ISU Cluj, 
Jandarmeriei Montane, Politiei Turda si Baisoara, SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj. Dupa 
triaj, echipa de prim raspuns, trimite un raport de evaluare spre Centrul de Comanda, si 
impreuna cu echipajele sosite la locul faptei, organizeaza actiunea de evacuare a 
victimelor grav ranite. Cand ramane doar o victima de evacuat se incepe cautarea 
victimelor ratacite. Un echipaj de jandarmi montani cauta si gasesc vicitma ce avea 
semnal la telefon si despre care se cunosteau coordonatele GPS. Dupa evacuarea tuturor 
victimelor grav ranite si gasirea uneia dintre victimele ratacite se organizeaza dispoztive 
de cautare pentru cea de-a doua victima ratacita. Echipele de salvatori gasesc un biletel 
(lasat de ratacit) ce contine indicii referitoare la directia urmata de acesta. Echipele de 
cautare se regrupeaza in zona gasirii biletelului si incep cautarile de acolo. Dupa 
aproximativ o ora se gaseste si ultima victima. Dupa predarea acesteia la Centrul de 
Comanda se organizeaza o mica sedinta de evaluare.  

 
. 
 

7. Istoricul evenimentelor:  
 
 ORA ACTIUNEA ECHIPA/INSTITUTIA 
1 10.00 Se da alarma Ratacitul cu semnal la telefon 
2 10.07 Seful de formatie primeste alarma Seful de serviciu SPJSS Cluj 
3 10.08 Echipa Salvamont din Muntele Baisorii 

primeste alarma 
Seful de Formatie 

4 10.10 Echipele Salvamont din Cheile Turzii si 
Cluj primesc alarma  

Seful de Formatie 

5 10.15 Se organizeaza un Centru de Comanda Salvamont Cluj cu ISU Cluj 
6 10.27 Se pleaca spre zona accidentului Salvamont Muntele Baisorii si 

Jandarmeria Montana Muntele 
Baisorii – Echipa 1 

7 10.28 Se verifica daca echipajele ISU Cluj si 
SMURD Baisoara au plecat spre locul 
actiunii 

Centrul de Comanda 

8. 10.33 Echipa Salvamont de interventie a 
plecat din Cluj 

SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj 

9. 10.34 Echipa Salvamont de interventie a 
plecat din Cheile Turzii 

SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj 
 

10. 10.40 Ambulanta SMURD Baisoara a ajuns la 
Centrul de Comnada 

ISU Cluj 
 

11. 10.45 Autotilitara de pompieri Baisoara a 
ajuns la Centrul de Comanda 

ISU Cluj 
 

12. 10.46 Ajunge Politia Baisoara Politia Baisoara 
13. 10.52 Se ajunge la locul accidentului Echipa 1 
14. 10.55 Se trimit in zona accidentului 10 

pompieri 
ISU Cluj 

15. 10.57 Se primeste evaluarea situatiei din Echipa 1, Centrul de Comanda 
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zona accidentului si se transmite la 
Dispecerat 

16. 11.02 A ajuns un echipaj de jandarmerie Jandarmeria Montana 
17. 11.05 Ajunge Ambulanta SMURD Colina ISU Cluj 
18. 11.07 Medicul sosit la Centrul de Comanda 

primeste informatii despre victime 
Echipa 1, Centrul de Comanda 

19. 11.10 Dispeceratul ISU primeste un Status 
despre situatia din teren 

Centrul de Comanda, ISU Cluj 

20. 11.18 Echipa Salvamont din Cheile Turzii 
ajunge la Centrul de Comanda 

SPJSS Cluj 

21. 11.22 Echipa Salvamont Cheile Turzii merge 
sa ajute la evacuarea victimelor 

SPJSS Cluj 

 11.25 Ajunge Politia Turda Politia Turda 
22. 11.29 A ajuns specialistul in cautare GIS si se 

instaleaza in Baza de Salvare Salvamont 
Muntele Baisorii 

SPJSS Cluj 

23. 11.30 2 jandarmi pleaca in cautarea victimei 
ratacite care are semnal la telefon si 
careia I se cunosc coordonatele GPS 

Jandarmeria Montana 

24. 11.32 Soseste echipa Salvamont din Cluj SPJSS Cluj 
25. 11.38 Specalistul GIS s-a instalat si primeste 

informatii de la echipele din teren 
SPJSS Cluj 

26. 11.40 Se evacueaza prima victima Echipele comune din teren 
:Salvamont, Jandarmerie, ISU 

27. 11.42 Se evacueaza a doua victima Echipele comune din teren 
:Salvamont, Jandarmerie, ISU 

28. 11.47 Sapte salvatori montani pleaca in 
sprijinul echipei de evacuare a 
victimelor 

SPJSS Cluj 

29. 11.53 A sosit o autospeciala ISU cu trei 
medici 

ISU Cluj 

30. 11.55 A sosit autospeciala pentru victime 
multiple 

ISU Cluj 

31. 11.57 Se gaseste victima ratacita care are 
semnal la telefon si la care se stie 
coordonatele GPS  

Jandarmeria Montana 

32. 12.07 Au fost predate 3 victime la mijloacele 
de transport autorizate 

Echipele comune din teren 
:Salvamont, Jandarmerie, ISU 

33. 12.07 Patru salvatori pompieri pleaca, de la 
Centrul de Comanda spre zona 
accidentului,  sa sprijine echipele de 
cautare 

ISU Cluj 

34. 12.21 Prima victima ajunge la Centrul de 
Comanda 

SMURD 

35. 12.22 A doua victima ajunge la Centrul de 
Comanda 

SMURD 

36. 12.23 A fost gasit un biletel lasat de victima 
ratacita si fara semnal la telefon. 

Jandarmeria Montana 
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Biletelul se afla langa marcajul “cruce 
albastra”. 
Coordonatele locului unde s-a gasit 
biletelul se transmit specialistului GIS. 

37. 12.46 Victimele 3,4,5 sunt aduse cu 
autospeciala pentru victime multiple la 
Centrul de Comanda 

SMURD 

38. 12.55 Echipele de cautare se regrupeaza la 
locul unde a fost gasit biletelul si se 
organizeaza in dispositive de cautare 

Echipele comune din teren 
:Salvamont, Jandarmerie, ISU 

39. 13.08 S-a gasit o sapca maro cu rosu Echipele comune din teren 
:Salvamont, Jandarmerie, ISU 

40. 13.17 s-au organizat doua dispozitive de 
cautare mari 

Echipele commune din teren 
:Salvamont, Jandarmerie, ISU 

41. 13.23 A fost gasita ultima victima Echipele commune din teren 
:Salvamont, Jandarmerie, ISU 

42. 14.15 Sedinta de evaluare a exercitiului Echipele commune din teren 
:Salvamont, Jandarmerie, ISU, 
Centrul de Comanda 

 
 
8. Zona de actiune: Zona de desfsurate a exercitiului  a avut in centru statiunea Muntele 

Baisorii. In apropierea Cabanei Ministerului Apararii Nationale, s-a organizat Centrul de 
Comanda. Organizarea acestui centru s-a facut la intersectia dintre drumul judetean ce 
strabate statiunea si drumul forestier ce duce spre zona Valea Vadului – Crucea Crencii si 
ce ajunge aproape de zona accidentului. Accidentatii ce necesitau ingrijiri medicale se 
aflau la 1,8 km de drumul judetean si la 700 metri de drumul forestier ce duce spre Valea 
Vadului. Zona unde s-au aflat victimele este o zona accidentata, cu panta de peste 30 de 
grade (a fost necesara lansarea targilor cu ajutorul corzilor si adispozitivelor de lansare). 

 
 

9. Echipa: Echipa de cautare si evacuare a fost formata din membrii SPJ Salvamont 
Salvaspeo Cluj, ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Cluj(ISU Cluj), ai 
Inspectoratul Judetean de Jandarmerie Cluj (JCj),ai Politiei Turda si Baisoara, ai 
Serviciului Public Judetean Salvamont Sibiu; 

 
NR 
CRT 

ISU CLUJ SALVAMONT POLITIE JANDARMERIA 
MONTANA 

 31 PERSOANE 22 PERSOANE/3 PERSOANE 
SALVAMONT SIBIU 

7 PERSOANE 6 PERSOANE 
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10.   Logistica: Serviciul Public Judetean Salvamont Salvaspeo Cluj a folosit in  aceasta 
actiune doua autoutilitare 4x4. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Cluj a intervenit cu 
3 ambulante SMURD, o ambulanta SMURD 4x4, o autospeciala de pompieri, o 
ambulanta pentru victime multiple.Jandarmeria Cluj a utilizat doua autoutilitare si un 
ATV. Serviciul Public Judetean Salvamont Sibiu a utilizat o autoutilitara 4x4.   

 Membrii SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj au avut in dotare echipamentul personal de 
protectie a muncii si acces in zone periculoase. 

Din magazia Serviciului s-au folosit trusele medicale, targile pentru transportul 
accidentatului, sistemele de comunicare si echipament de protectie pentru accidentat. 

S-au pregatit, de asemenea si echipamente de salvare – elevare din zonele abrupte. 
 
 

 
11. Concluzii:  

 
1. Pregatire: - Scurgerea de informatii 

- Lipsa pregatirii pe tema exercitiului 
- Evaluarea in timp a exercitiului 
- Veste persoane delegate in anumite functii 
- Placute de triaj 
- Prea multi salvatori montani au stiut 
- Pregatirea victimelor cu cazuistica 

 
2. Alarmarea: - Nu s-a respectat ordinea data la dispecerat 

- In viitor, un system cu SMS – duraza prea mult alarmarea telefonica 
- Nu este procedura prealerta 
- Scurgerea de informatii catre presa 
- Nu s-au convocat toti membrii 
- S-a Alarat si S.Local Salvamont Margau pentru zona M.Baisorii 

 
3. Instalare Centru de Comanda: - Nu a existat un CC fizic 

- Acces internet 
- Lipsa harti pe hartie 
- Veste la persoanele din CC 
- Asumarea rolurilor in CC 
- Sursa de curent 

 
4. Echipa de prim raspuns: - timp mare de raspuns – aprox 20 min 

- Fara harti 
- Fara echipament de protectie 
- Nu s-a facut evaluarea vizuala initiala, de ansamblu 
- Evaluarea secundara balbaita 
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5. Interventia majora: - nu a trecut lumea pe la punctul de comanda – e important sa se 
gestioneze resursele 

- Lipsa autoritatii coordonatorului actiunii 
 
 
 
 
 

- Lipsa de organizare pe echipe cu misiuni si conducere 
- Implicarea persoanelor fara pregatire in misiuni de prim ajutor 
- Predarea cazurilor defectuoasa 
- Imobilizarea defectuoasa in targi 
- Comunicare dificila si defectuoasa 
- Transmiterea informatiilor lasa de dorit 
- Era necesara organizarea unui CCA 
- Evacuarea coordonata de persoane pregatite pentru evacuare si acordarea 

primului ajutor 
         

                  
 
 
 

 


