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Capitolul I - 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: 

 
 După această reorganizare SPJ Salvamont-Salvaspeo Cluj, gestionează şi organizează 
acţiunile 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. 
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Capitolul II - SALVAMONT 

 
2.1 Misiune: 
 In conformitate cu  Hotărârea Guvernului nr. 77 /2003 privind instituirea unor măsuri 
pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi si a HCJ 
nr. 71/2011, Anexa 1 (Regulament de Organizare si Functionare) Serviciul Salvamont are 
urmatoarele atributii si mijloace de actiune:  
 - coordonează din punct de vedere administrativ şi organizatoric activitatea de salvare 
în munţi pe teritoriul judeţului; 
propune omologarea sau desfiinţarea unor trasee montane;  
coordonează şi supraveghează activitatea de amenajare, întreţinere şi reabilitare a traseelor 
turistice montane din judeţ;  
asigură preluarea apelurilor de urgenţă privind accidentele turiştilor în munţi şi transmiterea 
acestora la şefii de formaţie SALVAMONT-SALVASPEO sau înlocuitorii acestora;  
asigură permanenţa la punctele şi refugiile SALVAMONT-SALVASPEO;  
asigură deplasarea de urgenţă la locul solicitat, salvarea accidentatului sau a bolnavului, 
acordarea primului ajutor medical;  
asigură transportarea accidentatului sau a bolnavului la locul stabilit; 
verifică îndeplinirea obligaţiilor 
prevăzute de articolul 39, literele „a” – 
„e” din Hotărârea Guvernului nr. 
77/2003 privind instituirea unor 
măsuri pentru prevenirea accidentelor 
montane şi organizarea activităţii de 
salvare în munţi;  
organizează activitatea de pregătire 
profesională a salvatorilor montani din 
judeţ la formele de pregătire 
organizate de Asociaţia Naţională a 
Salvatorilor Montani din România;  
informează turiştii şi Consiliului 
Judeţean Cluj despre orice nereguli 
apărute pe traseele turistice (căderi de 
stânci, de copaci, drumuri blocate) în urma viiturilor, furtunilor, incendiilor şi calamităţilor 
naturale;  
asigură patrularea preventivă şi căutarea persoanelor dispărute; 
 
2.1 Resurse umane: 
 Serviciul Public Judeţean Salvamont Salvaspeo Cluj are în momentul de față un 
număr de 41 de membri în cadrul diviziei salvamont, dintre care 31 au calificare de salvator 
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montan. Din cei 41, la sfârşitul anului 2016, 14 salvatori montani sunt angajaţi, 17 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. Pentru asigurarea numărului necesar de salvatori montani s-a instituit o procedură 
internă de formare a aspiranților pentru a putea fi trimiși la școli. 
 Salvatorii montani, membrii ai SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj au următoarele 
atribuţii: 
Răspund solicitărilor venite din partea șefului 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, ajută și 
îndrumă turiștii în vederea evitării 
producerii accidentelor; 
Monitorizează permanent starea 
traseelor turistice și a amenajărilor de agrement (pârtii de schi, trasee de biciclete, etc.) și 
anunță persoanele responsabile în cazul în care e nevoie de intervenții/reparații; 
Participă la întreținerea și repararea amenajărilor turistice; 
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, în completarea 
atributiilor de salvator montan are în atribuţiile lui şi urmatoarele: 
organizează şi răspunde de activitatea de patrulare preventivă, conform planului anual de 
activitate; 
întocmeşte programarea lunară a salvatorilor montani pentru efectuarea turelor de patrulare 
preventivă; 
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; 
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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) 
 
Stagii specializate, exerciții 
complexe, schimburi de experiență 
 In cursul lunii februarie doi 
salvatori montani (Iuga Teodor si 
Popescu Paul) au participat la un 
cursul organizat de Serviciul Public 
Județean Salvamont Arges în 
colaborare cu SDIS 73 Savoie – 
Franța:“Comandament/management 
pentru intervenția în avalanșă’. Cursul 
a fost organizat în masivul Făgăraș. 
 In perioada 14 – 18.06.2016 
SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj a efectuat un schimb de exerienta cu o echipa de salvatori 
montani/salvaspeo din cadrul TOPR. Acest schimb de experienta face parte din programul de 
cooperare dintre Consiliul Judetean 
Cluj si Regiunea Malopoiska Polonia. 
Programul de pregatire/schimb de 
experienta s-a derulat in Muntii 
Trascau si Muntii Bihorului. Din 
cadrul SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj 
au participat 8 membrii. 
 In data de 01.08.2016 SPJ 
Salvamont Salvaspeo Cluj a organizat 
un exercițiu complex de salvare din 
perete. Au participat salvatori montani 
angajati și voluntari. Exercitiu s-a 
desfășurat în Cheile Turzii și au 
participat 13 salvatori montani.  
În data de 19.11.2016, la Arieșeni, trei membrii ai SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj au 
participat la un exercițiu național de salvare din telescaun. 
 
Examen de reatestare a salvatorilor montani 
În perioada 24 – 26.08, 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; 
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Din cadrul Serviciului au participat 3 
salvatori, care au trecut de reatestare 
cu calificativul admis; 
 
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,exerciții de evacuare din 
telescaun, exerciții de evacuare din 
perete. Aceste cursuri au fost propuse 
şi sustinute de către şeful de serviciu şi 
şeful de formatie şi au fost organizate 
cu ajutorul angajaţilor şi a voluntarilor.  
 
S-au organizat cursuri medicale 
periodice în cadrul Serviciului, 
susţinute de medicii voluntari ai 
serviciului, Dl 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 prin rotație toți membri 
serviciului.  
 
Evaluare 
În anul 2016 SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj a organizat o sesiune de evaluare practică a 
salvatorilor montani. Evaluarea s-a organizat în data de 01.08.2016. în Cheile Turzii. Au 
participat 14 de salvatori montani. Salvatorii montani au avut  de efectuat o salvare dificilă 
din verticală. Salvatorii montani 
clujeni au trebuit să acorde primul 
ajutor, sa imobilizeze, să organizeze 
un dispozitiv de evacuare, să lanseze o 
victimă, cu multiple leziuni, aflată 
într-o zonă foarte greu accesibilă. 
 
Participare la simpozioane, 
seminarii, schimburi de experiență 
 Și in acest an serviciul a fost 
reprezentat la conferințele organizate 
de ANSMR și la Simpozionul 
SARTIS. O parte dintre lucrările și 
mesele rotunde din acest an au fost 
moderate de către dl. dr. Raed Arafat. 
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2.3 Intervenţii/accidente 
 În anul 2016 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 129 cazuri în  anul  2016. – 78 iarna, 51 vara  
 Zonele cele mai importante de patrulare şi prevenire a accidentelor montane din 
judeţul Cluj şi în care se face permanenţa sunt: 
Staţiunea Baişoara (1ianuarie – 31decembrie) – 51 cazuri;  
Staţiunea Fântânele (1ianuarie – 31 
decembrie) – 22 cazuri; 
Cheile Turzii ( 01ianuarie – 31 
decembrie) – 36 cazuri; 
Pârtia Feleac ( 01ianuarie – 31 
decembrie) – 14 cazuri; 
Alte zone fără permanenţă – 6 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 
au existat supraaccidente, s-au să se 
agraveze starea accidentaţilor. 
 În anul 2016, luna ianuarie a fost cea mai dficilă. Au funcționat toate pârtiile, au fost 
foarte mulți turiști în zonele cu pârtii de schii dar au fost și cazuri mai deosebite. 
 O intervenție cu un grad ridicat de dificultate și care a fost finalizată în condiții foarte 
bune a fost cea din zona dintre localitățile Pietroasa și Râmetea, unde 2 persoane au rămas 
blocate noaptea într-o zonă de abrupt. 
 
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 Băișorii, staţiunea 
Fântânele, Rezervaţia Naturală Cheile Turzii şi pârtia Feleac.   
Staţiunea Muntele Băişorii – perioada 01.01. – 31.12.2016, 
număr de persoane programate pentru seviciu săptămânal de 
permanenţă: 192. 
Staţiunea  Beliş Fantanele – perioada 01.01. – 31.12.2016, 
număr de persoane programate pentru seviciu săptămânal de 
permanenţă:133. 
Rezervaţia Naturală Cheile Turzii – perioada 01.01. – 
31.12.2016, număr de persoane programate pentru seviciu 
săptămânal de permanenţă: 215.  
Pârtia Feleac – perioada 01.01. – 31.12.2016., număr de 
persoane programate pentru seviciu săptămânal de 
permanenţă:34. 
 
2.5 Asistenţă/colaborare la alte evenimente montane 
 
Cupa Muntele Mare și Cupa Telemark – Muntele Băișorii 16 – 18.01.2016 
 La aceste evenimente SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj a fost coorganizator si membrii 
sai au fost si participant. SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj a detașat  7 persoane pentru a asisță 
și participare la evenimente. Nu au fost accidentări. Au participat peste 40 de personae. 
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Competiție de ski fond – Rogojel 16.01.16, Beliș 23.01.16, Sâncrai 30.01.16 
 La aceaste competiții au 
participat copii din toate comunele 
montane din județ. SPJ Salvamont 
Salvaspeo Cluj a detasat 3 persoane 
pentru a asigura asistenta si acordarea 
primului ajutor. Au fost doua cazuri de 
leziuni la membrele inferioare; 
 
Competitii de ski fond – Marișel 
06.02.16, Râsca 13.02.16   
 La această competitie au 
participat copii din toate comunele montane din județ. SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj a 
detașat 2 persoane pentru a asigura asistența și acordarea primului ajutor. A fost doar un caz 
de leziune la membrele inferioare. 
 
Serbarile Zapezii – Muntele Baisorii 20.02.2016 
 În data de 20.02.2016 s-a 
organizat în stațiunea Muntele Băișorii 
evenimentul Serbările Zăpezii. Au fost 
peste 190 de copii. Deși nu a existat 
zapadă, în locul organizării 
evenimentului (Pârtia Veche), s-au 
amenajat zone de competiție și joc 
pentru copii. Au fost detasați 5 
salvatori montani la acest eveniment. 
Câmpean Iacob a organizat și 
coordonat aducerea a peste 120 de 
copii din comuna Cojocna. 
 
Cupa de schi fond – Micii Vânători 
de Munte – Muntele Băișorii 
21.02.2016 
 La această competiție au participat copii din toate comunele montane din județ. SPJ 
Salvamont Salvaspeo Cluj a detașat 5 persoane pentru a asigura asistență și acordarea 
primului ajutor și pentru a sprijini 
organizatorii în alegerea traseului de 
concurs. Nu au fost accidentări; 
 
Cupa Transilvania Post – M 
Baisorii – Buscat – 28.02.2016 
 La aceasta competitie au 
participat peste 120 de copii. SPJ 
Salvamont Salvaspeo Cluj a detasat 5 
salvatori montani pentru a asigura 
asistenta salvamont la acest 
eveniment. Nu au fost accidente. 
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Întâlnirea alpiniştilor de pretutindeni – Cheile Turzii 
 Serviciul Public Judeţean Salvamont Salvaspeo Cluj a activat în perioada 18.03.2016 
– 20.03.2016 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 5 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 
 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 24.04.2016. Au fost detaşaţi la acest 
eveniment 6 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 Roșie şi Crucea Malteză. Au fost peste 1300 
participanți. 
 
Şcoala Altfel 
 Serviciul Public Judeţean Salvamont 
Salvaspeo Cluj a activat în săptamâna 18 – 22.04. 
2016 și în săptămâna 02-05.05.2016, 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, la 
școala Elf, la Liceul de Informatică, la toate școlile din comuna Cojocna .În data de 
18.04.2015, salvatorii montani clujeni s-au deplasat la școala din Ciucea. Aici au ținut cateva 
cursuri de prim ajutor și etică montană. La toate școlile au fost amenajate  poligoane de 
activități cu ajutorul corzilor (tiroliana, 
urcare pe blocatoare). Acest poligoane 
au avut un mare succes, copii 
simțindu-se foarte bine. La aceste 
eveniment nu au fost incidente 
deosebite. 
 
Concurs de ATV-uri – Vânează 
Lupul – Băişoara 
 A fost un eveniment organizat 
în perioada  02.05 – 08.05.2016 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 90 de piloţi de ATV-
uri. SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj a participat cu un efectiv de 4 salvatori montani angajaţi şi 
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voluntari. A fost 1 caz deosebit de grav, caz rezolvat împreuna  cu o ambulanţa privată, ce 
asigura asistenţa medicală la acest eveniment.  
 
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 28.05.2016. Pentru 
acest eveniment, având în vedere 
dimensiunea evenimentului (peste 
1400 de participanţi) şi dificultatea 
comunicaţiei în această zonă, au fost 
detaşaţi 10 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 4 cazuri la care am participat 
împreună cu colegii de la SMURD Băişoara. 
 
Concurs off road – Cupa Memorială Adriana Micle 
 Evenimentul a fost organizat de Clubul Sportiv Off Road Club Transsylvania, în zona 
comunei Gilău, județul Cluj, în perioada 10-12.06.2016. Au fost detașați la acest eveniment 2 
salvatori montani. Nu au fost evenimente.  
 
Maraton ciclism - Cursa de Alergare Montana – Clujul Pedalează – Maraton Răcătău 
Evenimentul a fost organizat de Clubul Clujul Pedalează, în zona munților Gilăului, comuna 
Măgur Răcătău. Această acţiune s-a desfăşurat în 10.07.2016. Au fost peste 400 participanti. 
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 
 Eveniment organizat de Clubul 
Sportiv Orca în perioada 30-
31.07.2016, pe lacul de acumulare 
Tarnița și în zonele limitrofe acestuia. 
Au fost peste 300 de participanți. SPJ 
Salvamont Salvaspeo Cluj a avut 
detașați 4 salvatori montani, susținuți de o autoutilitară 4x4 și o barcă cu motor. Au fost 4 
cazuri, unul necesitând intervenția ambulanței. 
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Tabăra Națională 
Crucea Roșie  
 Eveniment 
organizat de către 
Crucea Roșie filiala 
Cluj, in perioada 
23.07 – 31.08.2015, 
în zona comunei 
Beliș – Fântânele; 
Aceasta tabara a 
ajuns la ediția a VIII-a. Au fost 60 de participanți. SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj a avut 
detașați 6 salvatori montani. Nu au fost cazuri deosebite. 
 
Competitie de mountainbike – Caps – Valea Ierii 
 Evenimentul a fost organizat de Asociația Salvamot Salvaspeo Vladeasa, pe traseul 
Caps – Valea Ierii – Muntele Mare – lacul Bondureasa - Iara. Această acţiune s-a desfăşurat 
în 03.09.2016. Au fost detaşaţi la acest eveniment 2 salvatori montani. Nu au fost cazuri 
deosebite. 
 
Competitie de alergat, mountainbike, înot – Triatlonul Via Maria Theresia 
 Evenimentul a fost organizat de catre Asociația Tășuleasa Social, în jurul lacului 
Colibița. SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj a participat cu 3 membrii, venind în sprijinul SPJ 
Salvamont Bistrița. Evenimentul a fost organizat în perioada 13.08.2016. Nu au fost 
evenimente deosebite.   
 
2.6 Alte activități 
 
Asistență Socială 
 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. 
 
Impădurire 
 Participarea la acţiuni de 
împădurire, desfașurate în comunele 
Mărişel, Săvădisla și Cojocna.  
 
Ecologizare, întreținere în Cheile Turzii 
 Participarea la o acţiune de curăţare a zonei defileului Cheile Turzii de pietre friabile. 
Reparația potecii, a podului 2 și a podului 3 la care au participat 14 membrii ai SPJ 
Salvamont Salvaspeo Cluj, atât voluntari cât și angajați. 
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Participarea la acțiuni de ecologizare, în zonele montane ale județului Cluj. Un exemplu este 
acțiunea din data de 06-07.04.2016, atunci când 
membrii SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj au participat, 
alături de angajații Consiliului Județean Cluj la o 
mare acțiune de ecologizare în zona Rezervației 
Naturale Cheile Turzii. 
 

 
 
2.7 Baza materială 
 Serviciul a reușit pe parcursul anului 2016 să gestioneze resursele financiare de 
asemenea manieră încât să se asigure baza materială pentru o funcționare normală. Probabil 
cea mai importantă achiziție din acest an a constituit-o dotarea cu mijloace de transport 
motorizate (snowmobile și UTV) de intervenție în teren accidentat. De asemenea s-au 
achiziționat echipamente individuale și colective de lucru. S-a reuțit dotarea mașinilor de 
teren cu trolii ceea ce nea permis să putem ajuta persoane a căror mașini au rămas 
impotmolite în special în zona pârtiilor de schi. 
 Pentru anul 2017 avem ca prioritate numărul unu achiziția unui punct de comandă 
mobil necesar în acțiunile de căutare. 
 
2.8 Realizarea indicilor de performanţă  
 Pe linia pregătirii profesionale s-a realizat pregătirea internă în proporție de 90%. Am 
fi droit să facem un exercițiu de salvare cu elicopterul în colaborare cu USA și ISU Cluj, dar 
acesta nu s-a concretizat. Sperăm să-l putem face în 2017. In cee ace privește școlarizarea 
unor noi salvatori montani aceasta nu s-a realizat din lipsa unor candidați dornici s-o facă și 
care să fie la nivelul ethnic necesar. 
 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 100%. Datorită 
creșterii majore a traficului touristic în zona Tarnița am reușit să asigurăm în weekend o 
patrulă și aici. 
 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 III - 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  
  La ora actuală numarul salvaspeologilor activi din cadrul serviciului este de 20. Pe 
lîngă persoanele calificate, în cadrul echipei avem tineri în curs de pregătire pe care 
intenționăm să-i formăm ca salvaspeologi.  
 
3.2 Pregătire profesională 
(Şcolarizare/Antrenamente/Exerciţii/Conferinţe/Instruiri/Cursuri) 
 
Exerciţiu Național Salvaspeo în peștera Avenul din Șesuri 
 Exercițiul Național Salvaspeo 
Avenul din Șesuri desfășurat în 
09.07.2016 a fost organizat de către 
Departamentul Tehnic al Salvaspeo 
Romania ca activitate de pregătire din 
calendarul Salvaspeo Romania. 
Avenul din Șesuri este o peșteră 
școală utilizată în cadrul școlilor de 
Tehnica Speologiei Alpine, respectiv 
formare cadre organizate de către 
Școala Română de Speologie. Avenul 
are o denivelare de -220 metri cu o 
lungime a galeriilor de peste 4 km. 
Avenul din Șesuri se află în comuna 
Gârda, judeţul Alba. 
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 Exercițiul a început cu 
inventarierea echipamentului colectiv 
care a fost adus de către Salvaspeo 
Romania, Serviciul Județean 
Salvamont-Salvaspeo Bihor, Serviciul 
Public Județean Salvamont-Salvaspeo 
Arad, Serviciul Public Județean 
Salvamont-Salvaspeo Hunedoara și 
Serviciul Public Județean Salvamont-
Salvaspeo Cluj. Apoi urmează 
înscrierea participanților și împărțirea 
acestora pe echipe. Fiecare șef de 
echipă își primește fișa de misiune, iar 
apoi începe intrarea în peșteră conform planului făcut de consilierii tehnici aflați la punctul de 
comandă. 
 

   
 
 Exercițiul salvaspeo desfășurat în Avenul din Șesuri a fost al 3-lea exercițiu desfășurat 
în 2016. La acțiune au fost prezenți 51 de salvatori speologi, dintre care 8 membrii ai 
Serviciului Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj, care au evacuat targa din aven de la o 
adâncime de -140m si o lungile de 500 metri pe durata a 10 ore. Au fost prezente majoritatea 
serviciilor salvaspeo din țară dar și speologi care își doresc să ajute Salvaspeo Romania. 
 Bugetul acțiunii de aproximativ 8000 lei: cheltuieli de transport, cazare, uzura 
materialelor, consumabile, mâncare, diurnele salvatorilor și pierderile salariale. Cheltuielile 
au fost suportate de către Salvaspeo Romania, Serviciile Salvamont-Salvaspeo implicate și de 
către salvatori. 
 
Școala Națională de Salvaspeo 
               În perioada 09-16/10/2015, în comuna Roșia, sat Runcuri, jud. Bihor s-a desfășurat 
„Școala Națională Salvaspeo”. Această școală este ultima etapă din formarea salvatorului 
speolog. Şcoala Națională Salvaspeo Roșia 2016 a fost a 8-a ediție a școlii naționale 
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salvaspeo ce se desfășoară din 2008 la Roșia, jud. Bihor. Școala Națională Salvaspeo este cea 
mai importanta acțiune din calendarul Salvaspeo Romania. 
 

   
           La această școală a participat 11 persoane dintre care 1 membrii al Serviciului Public 
Judeţean Salvamont-Salvaspeo Cluj, respectiv Balla Tunde. Pe parcursul acestei școli 
cursanții au deprins tehnicile de echipare salvaspeo parcurgând și echipând diferite peșteri, 
fiind supraveghieți de către monitori acreditați salvaspeo. La sfârșitul acestei școli membrul 
Serviciului nostru a absolvit școala cu calificativul admis, devenind asfel Tehnicien 
Salvaspeo. 
          Toate cheltuielile legate de mâncare şi cazare au fost suportate de către serviciile 
salvaspeo implicate în cadrul școlii prin cursanții trimiși de către aceștia. 
          Costul de total de scolarizare pentru o persoană a fost de 900 lei și a fost suportat din 
bugetul Serviciului Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Cluj. 
 
Exercițiul Național Salvaspeo în peștera Vântului 
          Exercițiul național Salvaspeo 
din peștera Vântului s-a desfășurat în 
15.10.2016 a fost  organizat de către 
Departamentul Tehnic al Salvaspeo 
Romania ca activitate de pregătire din 
calendarul Salvaspeo Romania, fiind 
ultima parte a Școlii Naționale 
Salvaspeo de la Roșia.  
          Exercițiul a început cu 
inventarierea echipamentului colectiv 
și cu inscrierea participanților la 
exercițiu. După înscrieri participanții 
au fost împărțiți pe echipe, fiecare 
echipă având în componență câte un 
șef de echipă, care a primit o fișă de misiune de la responsabilii evenimentului. 



   17 

            Pentru comunicarea între echipe în subteran, dar și la exterior către punctul de 
comandă s-au folosit telefoane cu fir, 
ca informația să ajungă în timp real la 
toate echipele și la punctul de 
comandă. 
            La acest exercițiu au participat 
72 de persoane cu diferite niveluri de 
pregătire și cu diferite atribuții. Din 
cadrul SPJ Salvamont-Salvaspeo Cluj 
au participat 16 membrii, majoritatea 
cu pregătire salvaspeo. La sfârșitul 
exercițiului s-a făcut o sedință de 
evaluare, iar apoi inventarul și 
curățarea materialelor. 
            Costurile acestei deplasări fiind suportată parțial din bugetul Serviciului (indemnizația 
de hrană) și parțial de către participanți. 
 
Exercițiului Regional Salvaspeo în peștera Alunului Mare 
 Exercițiul a fost organizat de către serviciile județene salvaspeo Cluj, Bihor și Arad, în 
colaborare cu ISU și SMURD Cluj. Inițial trebuia să aibă loc in luna iunie, dar din cauza 
ploilor a trebuit amanat pentriu septembrie. O echipă de la serviciul nostru, formată din 5 
persoane, s-a deplasat cu o zi mai repede în vederea recunoașterii, balizării și pregătirii 
peșterii. In noaptea și ziua următoare a plouat abundent și galeria de acces s-a umplut de apă. 
In aceste condiții ne-am văzut nevoiți să renunțăm la exercițiu, nu înainte de a avea o lungă 
discuție cu unul dintre rangerii Parcului Natural Apuseni legată de posibilitatea de a muta 
exercițiul în altă peșteră. Cererea noastră a fost refuzată așa că, cei peste 40 de participanți la 
acșiune ne-am îndreptat spre casă. 
 
3.3 Intervenţii/accidente 
 
Salina Turda 
          În data de 04.07.2016 la ora 11.45 Șeful Serviciului este apelat de către Poliția Turda 
cu solicitarea de a interveni în căutarea unei persoane dispărute, care se bănuia că s-ar fi 
aruncat în gol de la 90m, în puțul care face legătura dintre Sala de Extracție Anton și 
suprafața, în noaptea dinspre 2-3.07.2016. 
          Echipă de salvatori speologi formată din Frățilă Gheorghe, Lazar Zsolt, Polereczky 
Adrian pleacă din Cluj la Salina Turda 
pentru recunoaștere. Pe drum se 
alertează un număr de alți 15 salvatori 
speologi care intră în regim de 
prealertă. 
 Informațiile legate de Sala 
Anton din Zona Salina Turda ne sunt 
furnizate de către personalul salinei și 
de către un voluntar al serviciului care 
coborâse cu mulți ani în urmă în sală. 
Este vorba de un puț de 20m, cu 
secțiune pătrată cu latura de 4-5m, armat cu lemn în stare de conservare precară urmat de un 
clopot în sare, care are 75 m înălțime și 68m diametru la bază. Din podeaua sălii pleacă un 
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puț de prospecțiune de 90m adâncime. Toată lumea ne indică prezența în sală a unor gaze 
toxice (în principal hidrogen sulfurat). 
 Accesul în sală se poate face atât prin puțul de la suprafață cât și printr-un suitor (plan 
inclinat) care pleacă de la nivelul galeriei principale a salinei și coboară circa 15m. Se 
echipează planul înclinat după ce se scoate geamul care izola galeria de vizitare de mirosurile 
din sală. Un salvator din cadrul serviciului se echipează cu un aparat de respirat de la 
pompieri și coboară planul înclinat până la ieșirea în sală folosind tehnica speologiei alpine. 
Din păcate se constată că există multe frecări ale corzii. Chiar și așa se inspectează vizual 
fundul sălii fără a se identifica nici un corp. 
          La revenirea la suprafață se face o ședință cu celelalte părți implicate în vederea 
stabilirii pașilor de urmat.  Concluziile sunt: că este necesară coborârea în sală pentru 
stabilirea cu certitudine a existenței sau nu a corpului, trebuie făcut rost de un sistem de 
respirat cu o autonomie de minim 60 min și că trebuie cerut sprijin din partea salvatorilor de 
mină. 
          În data de 05.07.2016 Salvatorii speologi Frățilă Gheorghe și Toth Attila merg la sediul 
ISU Cluj. Se identifică niște echipamente de respirație cu circuit închis cu o autonomie de 4 
ore, dar care sunt primite de scurt timp de către aceștia, nu au fost puse nici o dată în 
funcțiune, nu există proceduri de folosire și nu s-a făcut instructajul de utilizare. Se 
reechipează planul inclinat ce dă în Sala Anton folosind șuruburile de lemn. Se constată că 
rezistența amarajelor e bună. Cei doi salvatori nu folosesc aparate de respirat. Aerul are un 
miros înțepător, dar e respirabil. Se face o nouă verificare vizuală, mult mai amănunțită, 
utilizând o sursă de lumină foarte puternică. Nici de această dată nu se identifică persoana 
dispărută. Cercetarea vizuală a sălii a 
permis stabilirea detaliilor topografice 
în vederea planificării viitoarelor 
acțiuni: în mijlocul sălii există o insulă 
de argilă, cu apă de jur împrejur, 
acoperită de un strat de gunoaie ce 
plutesc. Distanța până la apă între 50 
și 60m. Verticala corzii ajunge direct 
în apă, deci va fi necesară utilizarea 
unei bărci pneumatice.  
           Se face evaluarea rezultatelor 
din acea zi și se stabilește reluarea operațiunii în momentul în care salvatorii speologi vor fi 
familiarizați cu dispozitivele de respirație (probabil după 2 zile). Frățilă Gheorghe vorbește 
telefonic cu șeful salvatorilor de mină de la Praid. Aceștia dețin aparate de respirat dar nu au 
echipamentul și nu stăpânesc tehnica care să le permită coborârea și urcarea în siguranță a 
celor 50 de metri de verticală. Se stabilește că se vor relua discuțiile cu aceștia după probarea 
aparatelor de respirat. 
           În data de 06.07.2016 Frățilă Gheorghe este apelat de către Poliția Turda cu informația 
că un salvator minier din Petroșani a ajuns și alți 6 din Praid sunt pe drum. Se stabilește pe 
loc că se va trimite o echipă în sprijin. Echipa formată din Frățilă Gheorghe, Lazar Zsolt, 
Polereczky Adrian și Toth Attila se reunește la sediu și se împart sarcinile. Frățilă va recupera 
de la ISU aparatele de respirat și va face rost de barcă, ceilalți vor pleca la salină pentru a 
începe echiparea. 
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          Echipa de 3 ajunge la salină unde se stabilește strategia de urmat. Se începe echiparea 
în vederea lansării pe verticală a salvatorului minier din 
Petroșani. Frățilă Gheorghe ajunge la salină cu echipamentele 
de respirat și 2 bărci gonflabile. Salvatorul minier din 
Petroșani echipat cu aparat de respirat și detector de gaze este 
lansat de către echipa de salvatori speologi pe verticala sălii. 
Comunicația cu acesta se realizează prin intermediul stațiilor 
salvamont. Pe la jumătatea distanței comunică că a văzut 
victima. Ajunge jos și comunică că aerul e respirabil. Se 
echipează verticala cu încă o coardă fixă pe care coboară unul 
dintre salvatorii speologi (fără aparat de respirație). Acesta 
duce jos și targa lopată. Victima este fixată pe targă de cei doi 
salvatori. Targa este legată la capătul unei corzi de tracțiune. 
Apoi sunt scoși pe rând cei doi salvatori cu ajutorul 
sistemelor de tracționare, iar apoi cu ajutorul celor de la ISU 
este trasa sus și targa. Targa ajunge pe galeria orizontală de 
unde este preluată de poliție și procuratură. 
         Acțiunea a avut un grad mare de dificultate datorită 
faptului că intervenția într-o cavitate minieră nu face obiectul 
activității noastre. Nu suntem pregătiți pentru așa ceva nici 
din punct de vedere al echipamentelor pe care le deținem și 
nici din punct de vedere al tehnicilor specifice. Faptul că ni s-a spus că există gaze nocive și 
că aerul este irespirabil ne-a obligat să facem o strategie care să depindă de aparatele de 
respirat existente la alte structuri, aparate cu care noi nu am mai lucrat înainte. Această 
situație a indus un stres important. Faptul că s-a apelat la salvatorii minieri care sunt obișnuiți 
cu lucrul în condiții de gaze nocive a fost de mare ajutor. Conlucrarea cu aceștia a fost 
esențială pentru că a îmbinat experiența lor în folosirea aparatelor de respirat cu experiența 
noastră în abordarea verticalelor folosind tehnicile specifice salvărilor speologice. 
 In final s-a evidențiat încă o dată cât de importantă este conlucrarea între diferitele 
structuri implicate în situațiile de urgență și cât de necesare ar fi mai multe exerciții comune 
interoperative! 
 
Huda lui Papară 
 In data de 22.08.2016 o 
echipa de speologi (9 copii + 2 
adulti) au fost surprinsa de o viitura 
in Pestera Huda lui Papara. Un 
speolog aflat la suprafata a alertat 
Serviciul 112 si mai multe personae 
cu pregatire de Consilier Tehnic 
Salvaspeo. Imediat,o echipa de 
interventie rapida formata din 2 
salvatori speologi a pleca din Cluj in 
vederea evaluarii situatiei si pentru declansarea operatiunii de salvare. Intre timp au fost 
alertate si au plecat spre pestera echipele salvaspeo din Cluj, Bihor, Arad, Mures, Hunedoara 
(in total 42 salvaspeologi) si Salvamont Alba. Alaturi de Salvamont-Salvaspeo au fost 
alertate si s-au deplasat in zona pesterii importante resurse umane si material de la ISU, 
SMURD si Jandarmerie. De asemenea au fost prezente personae din administratia locala. 
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 Prima echipa a intrat in pestera in jurul orei 17.30 si la 
18.10 a stabilit contactul visual cu cei ramasi blocati de 
viitura. Acestia au transmis ca sunt OK. Informatia a fost 
retransmisa spre suprafata in vederea stabilirii strategiei de 
interventie. Intre timp, echipa de 2 carora li s-a alaturat un 
salvator speolog aflat la fata locului au inceput evacuarea 
copiilor. Acestia prezentau un tonus bun, avand un moral 
ridicat. Nici unul dintre ei nu a necesitat vreo interventie 
medicala. 
 La ora 20.30 primul membru al echipei ramase blocata 
era afara din pestera si era condus la punctul de prim ajutor. 
Pana la ora 22.25 toata lumea era afara din pestera. 
 Concluziile noastre sunt: 
1. Calitatea echipamentului si respectarea regulilor de 
conduita in caz de viitura au contribuit in mod esential la 
deznodamantul fericit al acestui incident. 
2. Este necesara infiintarea unui serviciu salvaspeo in 
Judetul Alba. 
 
3.4 Prevenţie: Permanenţă/Patrulare  
 
Evaluare salvaspeo în peștera Piatra Altarului 
 În data de 27.07.2016 s-a organizat o tură de evaluare Salvaspeo la Peștera Piatra 
Altarului care se află în zona comunei Mărgău, jud. Cluj. La această tură au participat 6 
membri ai SPJ Salvamont-Salvaspeo Cluj și 2 rangeri ai Parcului Natural Apuseni. 
 Deplasarea s-a efectuat cu 2 mașini personale. Cheltuielile acestei ture au fost 
suportate din bugetul SPJ Salvamont-Salvaspeo Cluj, costul total fiind de 660 lei. Aceste 
cheltuieli reprezentând indemnizațiile de hrană a celor 6 membrii și contravaloarea 
carburantului. 
 Cu acestă ocazie am constatat încă o dată că nivelul de pregătire tehnic al rangerilor 
este unul slab și că prezența lor în cadrul acțiunilor salvaspeo este periculoasă, putând genera 
accidentări. Ca urmare am înaintat o adresă către Departamentul pentru Situații de Urgență în 
care am solicitat reglementarea acestei probleme. 
 
 In cadrul activității salvaspeo nu se efectuează permanență. 
 
3.5 Baza materială 
 Baza materială este bună, fiind acoperite aproximativ 65% dintre echipamentele 
prevăzute de Legea 402/2006 și de deciziile CORSA. Din fericire, echipamentele personale 
ale voluntarilor acoperă necesarul în cazul unei intervenții. 
 
3.6  Realizarea indicilor de performanţă  
 Din punctul de vedere al capacității operative, care include resurse material, umane 
capacitatea organizatorică, serviciul este pe deplin capabil să intervină în toate peșterile din 
județ, fapt confirmat de acreditarea făcută la începutul anului 2014 de către CORSA. 
 Pregătirea profesională a membrilor s-a realizat prin participarea la exerciții și stagii, 
aceștia fiind remarcați datorită bunei lor pregătiri. 
 Intervențiile salvaspeo au fost încununate de succes în proporție de 100%. Acțiunea 
de la salina Turda a fost una extrem de complicată și a pus în evidență nivelul tehnic ridicat al 
membrilor serviciului. 
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Capitolul IV - SCUFUNDĂRI 
 
4.1 Misiune, Resurse Umane 
 
 Înființarea unei divizii de scafandrii în cadrul Serviciului Public Județean 
Salvamont-Salvaspeo Cluj a fost absolut necesară pentru a putea acționa pe raza teritorială a 
județului Cluj și a județelor limitrofe 
dacă este cazul, deoarece nu exista nici 
o enititate pregătită și atestată să poată 
întreprinde o acțiune de căutare și 
recuperare din apele adânci și reci ale 
județului Cluj. 
 Această divizie de scafandrii 
acționează în cadrul legal conform 
Regulamentului de Organizare și 
Funcționare a Serviciului Public 
Judeţean Salvamont-Salvaspeo Cluj, 
cap. IV, art. 9, lit. B, alin. 6 (- acțiuni de 
căutare subacvatice). 
 
Resurse Umane 
 Formarea echipei de scafandrii a început în anul 2014 prin dorința câtorva membrii din 
cadrul SPJS-SCj să devină scafandrii, dar 
fără nici un nivel de pregătire și prin 
înscrierea ca voluntari a unor scafandrii 
cu diferite nivele de pregătire, nivelul 
minim acceptat fiind cel de 
începători ”Open Water” cu brevet.  
 In momentul de față echipa este 
formată din 6 angajați și 3 voluntari. Pe 
lăngă echipa de bază avem încă 4 
aspiranți. Nivelul celor 13 este: 2 
persoane au nivel de începtori ”Open 
Water” și 4 persoane au nivel de 
avansați ”Advanced”, 6 persoane au 
nivel de scafandru salvator ”Rescue” și o 
persoană cu nivel de instructor.  
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4.2 Pregătire profesională 
(Şcolarizare/Antrenamente/Exerciţii/Conferinţe/Instruiri/Cursuri) 
 
 S-a stabilit un program de pregătire, astfel încât fiecare scafandru să acumuleze un 
număr de minim 50 ore de imersie anual. Acest program de pregătire este format din 
antrenamente săptămânale la bazinul Universității Tehnice Cluj-Napoca și antrenamente în 
lacurile Tarnița și Beliș. 
 Pe lângă aceste antrenamente 
săptămânale s-a urmat cursuri și au fost 
absolvite nivele de pregătire: 
Advanced, Rescue Diver și Sidemount 
Diver. 
 
Stagiu de pregătire la Mangalia 
 În perioada 14-21 august 2016 
în loc. Mangalia a fost organizat un 
stagiu în cadrul căreia s-au ținut mai 
multe cursuri de scufundare cu diferite 
teme și nivele de pregătire. La acest 
stagiu au participat 5 membrii din 
cadrul SPJS-SCj toți având absolvit 
nivelul minim de începători ”Open  
Water”. 
 Ziua se desfășurau activitățile 
practice (2-3 scufundări în fiecare zi), 
iar seara se țineau lecțiile teoretice. Pe 
parcursul stagiului s-au dat mai multe 
teste teoretice și practice pentru diferite 
brevete de scufundare: Advanced Open 
Water Diver (1 cursant), Rescue Diver 
(3 cursanți) și Sidemount Diver (1 
cursant). 
 La sfârșitul stagiului toți cei 5 
participanți din cadrul SPJS-SCj au 
absolvit cursurile la care au participat și 
au obținut brevetele specifice fiecărui 
curs în parte. Cheltuielile acestui stagiu 
în valoare de ...... lei au fost suportate 
din bugetul SPJS-SCj. 
 
4.3 Asistenţă/Colaborare la alte evenimente montane 
 
Concursul de triatlon ” Via Maria Theresia ”  
 Divizia de scafandrii din cadrul Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj a 
fost solicitat de catre Asociația Tășuleasa să ofere asistență cu scafandrii la concursul de 
triatlon ”Via Maria Theresia”, care s-a organizat la Colibița, jud. Bistrița-Năsăud în data de 
13.08.2016. La acest concurs una din probe era traversarea lacului Colibița. 
 În urma solicitarii au făcut deplasarea trei scafandrii din cadrul Serviciului, respectiv 
Polereczky Adrian, Trifan Vasile și Frâncu Claudiu. Serviciul a asigurat transportul și 
indemnizația de hrană, cazarea fiind asigurată de către organizatori. 
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 Desfășurarea concursului a avut loc fără evenimente neplăcute, exceptând câteva cazuri 
în care concurenții au abandonat și au fost recuperați de către scafandrii în barca jandarmeriei 
locale. 
 
4.4 Baza materială 
 
 Pe parcursul anului 2016 s-au 
achiziționat piese din echipamente 
individuale și colective specifice 
activității de scufundare: buteli, veste 
de scufundare, măști, computere de 
scufundare și diferite accesorii pentru 
scufundare, toate fiind necesare pentru 
siguranța și confortul scafandrilor sub 
apă. Nivelul actual de dotare ne 
permite să intervenim cu o echipă de 5 
persoane la adâncimi de până la 40m. 
Deocamdată nu putem interveni în 
sifoane de peșteră. 
 
4.5 Realizarea indicilor de 
performanţă 
 
 La nivelul de pregătire continuă și pregătire de specialitate s-au realizat obiectivele 
propuse în proporție de 100%. Nu am avut nici o solicitare de intervenție, dar suntem pregătiți 
să răspundem la astfel de solicitări. La solicitările de asistență s-a răspuns în proporție de 100%. 
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Capitolul V - FINANCIAR 
 
 Din bugetul total utilizat, in suma de 1.354.127,73 lei, categoriile de cheltuieli făcute în 
anul 2016 de către SPJ SALVAMONT SALVASPEO CLUJ sunt: 
 
 I.Cheltuieli de personal în sumă totală de 513.120,00 lei, cheltuieli care cuprind atât 
salariile brute cât şi contribuţiile aferente pentru un număr de 18 persoane angajate cu contract 
de munca în timp normal. 
   
 II.Cheltuieli cu bunuri se servicii în sumă totală de 645.174,73 lei, cheltuieli aferente 
desfăşurării activitaţii specifice a serviciului. 
 Cele mai importante cheltuieli din această categorie aferente activităţii de salvare 
montană şi subterană sunt : 
-achiziţionarea de echipamente individuale în sumă de 95.101,10 lei, echipamente necesare atât 
pentru dezvoltarea serviciului Salvaspeo şi a diviziei de scafandrii cât şi pentru înlocuirea 
echipamentului uzat al salvatorilor montani ; 
-cheltuieli cu echipamente colective necesare salvării în echipă şi alte obiecte de inventar, în 
sumă de 51.038,44 lei 
-cheltuieli cu pregătirea profesională a angajaţilor şi voluntarilor serviciului concretizate în 
şcoli salvamont, exerciţii de salvare, în sumă de 13.220,00 lei ; 
-cheltuieli cu indemnizaţiile de masă aferente personalului angajat şi voluntari pentru serviciile 
de permanenţă efectuate la bazele de salvare şi pentru intervenţii în caz de alarmare, precum şi 
alte cheltuieli cu bunuri si servicii, în sumă de 275.235,83 lei ; 
-cheltuieli cu materiale sanitare necesare acordării primului ajutor, în sumă de 1.969,46 lei ; 
 În categoria cheltuielilor cu buna desfaşurare a activitaţii intră : 
-consumabilele de birou, materiale de curaţenie, în suma de 3.425,21 lei ; 
-cheltuieli cu încălzirea, energia electrică şi apă în sumă de 31.121,70 lei ; 
-cheltuieli cu carburantul necesar pentru deplasarea autoutilitarelor serviciului la bazele de 
salvare proprii şi pentru rezolvarea cazurilor la care suntem solicitaţi, în sumă de 30.309,45 
lei ; 
-cheltuieli poştale, internet, telefon, tv in suma de 16.955,97 lei ; 
-cheltuieli cu piesele de schimb si reparaţiile auto, cheltuieli cu serviciile oferite de terţi 
conform contractelor, cheltuieli cu reparaţiile curente la bazele de salvare, în sumă de 
91.219,25 lei 
-cheltuieli cu deplasări interne, asigurari non-viata, asigurări obligatorii de oameni in caz de 
accident, protecţia muncii, în sumă de 35.578,32 lei 
 
 III.Cheltuieli de capital- total 195.833,00 lei 
 In anul 2016 s-au făcut urmatoarele cheltuieli de investiţii: 
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     - Troliu, în sumă de 6.220 lei 
     - UTV, in suma de 79.999,20 lei  
     - Snowmobile, in suma de 47.760,00 lei 
     - Remorca ATV, in suma de 4.026,00 lei 
     - Kit şenile, în sumă de 15.960 lei 
     - Echipamente de scufundare veste si butelii, în sumă de 12.500,00 lei 
     - Vesta bcd hollis, în sumă 3.000,00 lei 
     - Cazan pentru încalzire cu lemne Ferroli, in sumă de 9.087,80 lei 
     - Instalaţie paratrăznet, în sumă de 17.280 lei 
 
 Marea provocare legată de bugetul pe anul 2016 a fost dată de faptul că a trebuit să 
mutăm sediul de birou de 2 ori. Aceste mutări au necesitat cheltuieli neprevăzute pentru care 
nu am primit nici o suplimentare bugetară. O altă mare problemă de care ne-am lovit a fost 
cauzată de modificările majore aduse precedurilor de achiziții. 
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Capitolul VI. CONCLUZII 
 
 
Plusuri 
 Anul 2016 a adus o procedură de lucru mai eficientă atât la nivelul operativ dar și la 
nivelul activității administrative și de birou. 
 Stăm foarte bine la capitolul reușita intervențiilor, acțiunea de la Salina Turda fiind 
probabil una dintre cele mai complicate din punct de vedere tehnic de până acum. 
 Am organizat sau sprijinit numeroase acțiuni în zona montană și nu numai (concursuri, 
tabere, intâlniri, lecții) ceea ce a contribuit la crearea unei bune imagini a serviciului atât printre 
oamenii de munte cât și în rândul publicului larg. 
 Dotarea cu echipamente tehnice personale și colective este bună și va fi îmbunătățită în 
continuare. 
 S-au achiziționat mijloace de transport motorizat pentru teren accidentat (snowmobile 
și UTV) ceea ce a crescut mult capacitatea de intervenție și viteza de răspuns. 
 La nivel administrativ s-a reușit punerea la punct a unor proceduri de lucru mult mai 
eficiente, inclusiv pe linia de achiziții de pe SEAP. 
 
Minusuri 
 Stăm în continuare rău la capitolul spirit de echipă. Situația s-a îmbunătățit față de anii 
precedenți, dar avem în continuare 2 angajați care nu reușesc să se integreze. 
  
 Ca și concluzie generală considerăm că ne-am îndeplinit cu succes sarcinile de 
serviciu. Prin activitatea noastră am adus un plus de imagine Consiliului Județean. De 
asemenea am contribuit la creșterea numărului de practicanți ai activităților montane, ca 
alternativă sănătoasă de petrecere a timpului liber dar și ca modalitate de dezvoltare durabilă 
a comunităților din zona montană. 
 


