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Capitolul I - PREZENTARE GENERALĂ 

 
 Servicul Public Judeţean Salvamont Cluj are ca atribuții principale prevenirea 
accidentelor și salvarea persoanelor aflate în dificultate în zona montană și în peșterile 
din județ. În cursul anului 2017, serviciul a suferit cea mai importantă modificare a 
atribuțiunilor  și implicit a structurii organizatorice prin crearea crearea Biroului Arii 
Protejate cu adăugarea atribuțiilor de administrare a Cheilor Turzii și Cheilor Turenilor. 
Cu ocazia acestei modificări s-a lărgit numărul personalului de birou ca răspuns la noile 
provocări pe linie de achiziții publice și personal generate de schimbările legislative din 
ultimii ani. Noua organigramă se prezintă astfel: Total posturi: 78, din care 28 angajați (3 
posturi de conducere, 25 de execuție) și 50 de voluntari. 
 Creșterea și diversificarea continuă din ultimii ani a activității turistice ridică noi 
provocări salvatorilor noștri, ultimii ani fiind marcați de crearea echipei de scafandri. 
Numărul mare de evenimente la care am fost solicitați să partticipăm a pus o serioasă 
presiune atât din punct de vedere a gestionării resurselor umane dar și datorită 
cheltuielilor aferente. 
 Crearea unei noi structure, practic de la 0, ne-a solicitat alocarea unor resurse de 
timp importante, dar considerăm că, până în momentul de față, am reușit să demarăm o 
activitate foarte bună care să vcreeze premizele unei dezvoltări viitoare pe o direcție 
care să răspundă așteptărilor publicului larg și al autorităților locale, dar și rigorilor 
impuse de protecția habitatelor.  
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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. 188/2017, Anexa 1 (Regulament de Organizare și Functionare) 
Serviciul Salvamont are următoarele atribuții și mijloace de acțiune:  
 - 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; 
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2.1 Resurse umane: 
 Serviciul Public Judeţean Salvamont Salvaspeo Cluj a reuşit sa atragă în  anul 
2017 un număr  de 4 aspiranţi/voluntari. Având în vedere faptul că numărul de 
salvatori s-a redus (unii voluntari nu au mai avut activitate în ultimul timp)  formația 
salvamont  a ajuns să aibă  44 de membrii,din care: 16 salvatori montani sunt angajaţi, 
18 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. 
 Activitatea salvamont se desfășoară pe 2 direcții distincte: 
a. Prevenție – activitatea care ocupă majoritatea timpului salvatorilor montani și 
care se materializează prin patrularea preventivă pe trasee montane și pârtii de schi, 
monitorizarea și refacerea traseelor montane, informarea turiștilor, acțiuni de 
informare și conștientizare în rândul copiilor și tinerilor, asistență la diverse 
evenimente. 
b. Intervenție în caz de accident care se face la apelul direct al persoanei aflate în 
dificultate sau ca răspuns la un apel venit prin numărul unic de alarmare 112 sau prin 
dispeceratul național salvamont. 
 Activitatea e centrată pe zonele cu afluență turistică ridicată, unde avem baze de 
salvare, la Băișoara, Cheile Turzii și Fântânele-Beliș care e completată ocazional cu 
permanență în zona Tarnița. Pe raza comunelor Mărgău, Săcuieu, Beliș și Poieni 
acționează un serviciu salvamont local cu care colaborăm. 
 
2.2 Pregătire profesională: 
(Şcolarizare/Antrenamente/Exerciţii/Conferinţe/Instruiri/Cursuri) 
 
 Salvatorul montan Popescu Paul a participat la un cursul organizat de Serviciul 
Public Județean Salvamont Argeș  în colaborare cu SDIS 73 Savoia – Franța, intitulat: 
“Comandament/management pentru intervenția la avalanșă”. Cursul s-a desfășurat în 
masivul Făgăraș. 
 
  Cinci membrii ai Serviciului 
Public Județean Salvamont Salvaspeo 
Cluj au participat în perioada 05-
10.12.2017 la un schimb de 
experiență în zona stațiunii montane 
Zakopane - Polonia. Această acțiune 
face parte dintr-un proiect început 
acum patru ani de salvatorii montani 
români și cei polonezi, având la bază 
protocolul existent între Județul Cluj 
și Regiunea Malopolska. Salvatorii 
montani clujeni au participat 
împreuna de salvatorii montani din 
Zakopane la exercitii de salvare din 
telescaun, exercitii de salvare din 
zona montana inalta, cautare, evecuare si transport in zone inalte cu risc ridicat de 
avalanse, cursuri de citire a zapezii si de calculare a riscului de avalansa. 
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 În data de 08.09.2017. în localitatea Arieşeni, Judeţul Alba, s-a desfăşurat un 
exerciţiu de salvare cu elicopterul, la 
care au participat structurile judeţene 
de salvamont Cluj şi Alba, în 
colaborare cu Inspectoratul General 
de Aviaţie și Inspectoratele Județene 
pentru Situații de Urgență din mai 
multe județe. În această acţiune 
Serviciul Public Judeţean Salvamont-
Salvaspeo Cluj a fost reprezentat de 
Anca Ţandea, Radu Oprea şi Attila 
Toth.  
 
 In luna februarie s-a organizat un examen de reatestare, pentru salvatorii 
montani voluntari și angajați din cadrul SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj. Au participat 12 
salvatori montani și au fost 2 examinatori, delegați de catre Asociatia Naționala a 
Salvatorilor Montani din România. Examenul s-a desfășurat în doua zile, prima zi – 
18.02.2017 a fost proba teoretică iar in a doua zi – 19.02.2017 a fost proba practică. Toți 
salvatorii montani clujeni participanți au absolvit cu brio aceste examene și au obținut 

prelungirea atestatului; 
 
 In data de 21 – 22.12.2017, în zona Zărnesti, masivul Piatra Craiului s-a 
desfășurat un examen de reatestare a salvatorilor montani din România. La acest 
eveniment au participat 4 salvatori montani clujeni care au absolvit cu success cele 2 
probe. 
 
 In data de 13 - 17 07.2017 SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj a organizat un program 
de pregătire complex. Au fost exerciții de escaladă și parcurgerea de trasee de escaladă, 
exercișii de salvare din abrupt și din 
perete, exerciții de salvare a 
coechipierului, cunoașterea Cheilor 
Turzii.  Au participat salvatori 
montani angajași și voluntari. 
Exercițiu s-a desfășurat în Cheile 
Turzii și au participat 12 salvatori 
montani. 
 
 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 domnișoara 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 6 asemenea cursuri pe tot 
parcursul anului. 
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  In data de 9.11.2017, echipajul de serviciu din Baza Salvamont Muntele Băișorii a 
participat la exercițiul organizat de 
Jandarmeria Montana. Conform 
protocolului, jandarmii au căutat o 
persoana dispărută, dar când au găsit-o 
au constatat că cetățeanul prezenta 
simptome de hipotermie și au solicitat 
intervenția Salvamontului.  
"La ora 10 și 13 minute am primit apelul 
de la jandarmerie și ne-am deplasat cu 
autoutilitara UTV la coordonatele GPS 
transmise de jandarmi" - a declarat 
salvatorul montan de serviciu. La fața 
locului s-a constatat că starea de hipotermie a victimei era ușoară, așa că s-a protejat 
victima cu folie de supraviețuire și a fost transportată de urgență într-un punct cald. 
 
 
 
 
2.3 Intervenții/accidente:  
 
 În anul 2017 echipa salvamont a participat la mai multe solicitări şi intervenţii, 
atât  în staţiunile de schi, cât şi în zonele montane 
preferate de turişti. În total au fost 142 cazuri,  96 
iarna și 46 vara. 
 Zonele cele mai importante de patrulare şi 
prevenire a accidentelor montane din judeţul Cluj 
şi în care se face permanenţa sunt: 
a) Staţiunea Băişoara (1ianuarie – 
31decembrie) – 78 cazuri; 
b) Staţiunea Fântânele (1ianuarie – 31 
decembrie) – 11 cazuri; 
c) Cheile Turzii ( 01ianuarie – 31 decembrie) – 
22 cazuri; 
d) Pârtia Feleac ( circa 30 zile) – 22 cazuri; 
e) Alte zone fără permanenţă – 9 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 anul 2017, 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.  
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 In luna septembrie  (17 septembrie) 
echipele de salvatori montani clujeni au participat 
la evacuarea persoanelor blocate în urma unei 
furtuni extrem de violente. Salvatorii montani de 
serviciu în baza Fântânele au acționat în zona 
Râșca și Mărișel timp de aproximativ 12 ore 
pentru a elibera drumurile de copacii căzuți, 
pentru a găsi persoanele blocate și pentru 
evacuarea acestora. De asemenea, o echipă de 5 
salvatori din Cluj cu suportul celor 2 salvatorilor 
care erau de serviciu în Băișoara a itervenit în 
zona Lacului de Acumulare Floroiu (Valea 
Drăganului) pentru evacuarea unor personae 
blocate de căderile de arbori. 
 
 In luna iunie, în Cheile Turzii 2 cățărători, 
un adult și o minoră au căzut de la aprox. 10 m, din 
Traseul Școala Turdeană, făcând rapal în parallel. 
Au suferit leziuni multiple grave (bazin, coloană, 
member) și leziuni interne (blocaj renal). 3 
salvatori montani de serviciu au reușit să stabilizeze victimele și să le transporte la 
ambulanță la ieșirea amonte din defileu (Petrești). Intervenția a fost foarte dificilă atât 
pe plan medical dar și tehnic. 
 
 Un caz interesant, nu atât din 

punct de vedere al complexității ci 

datorită feedback-ului primit de la 

cei implicați a avut loc în Cheile 

Turzii în luna august. Un turist 

italian a suferit o fractură la un 

membru inferior. Colegul lui ne-a 

transmis următorul mesaj: 

Bunaseara Domnule, sunt Gilberto si 

va comunic ca, colegul meu Bruno a 

patit o fractura la maleola tibiala 

dreapta, cu deplasare. Datorita 

interventia voastra de ieri, promta si mai mult ca profesionala, totul se va rezolva cu cel 

mai mic chin pentru elInca o data va multumim tare mult si vom tine bine a minte 

sfaturile voastre pentru a evita necazuri de acest gen Gilberto si Bruno  

 Cazurile prezentate sunt doar câteva exemple din totalul intervențiilor din 2017. 
 

2.4 Prevenție: Permanență/patrulare  
 

 Permanenţa s-a efectuat în zonele cu un trafic ridicat de turişti, zone unde există 
amplasate Baze de Salvare. Permanenţa s-a efectuat în Muntele Băisorii, staţiunea 
Fântânele, Rezervaţia Naturală Cheile Turzii şi pârtia Feleac.   
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- Staţiunea Muntele Băişorii – 194 persoane (* 7 zile) 
- Staţiunea  Beliş Fantanele –120 persoane 
- Rezervaţia Naturală Cheile Turzii – 169persoane 
- Pârtia Feleac – 37 persoane 
 
2.5 Asistență/organizare/colaborare evenimente  
 
Cupa Memorială Nan Marian  – Muntele Băișorii 21.01.2017 
 La aceste evenimente SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj a fost coorganizator și 
membrii săi au fost și participanți. SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj a detașat  4 persoane 
pentru asistență la eveniment. Nu au fost accidentări. Au participat peste 200 de 
personae. 
 
Serbările Zăpezii – Muntele Băișorii 18.02.2017 
 În data de 18.02.2017 s-a organizat în stațiunea Muntele Băișorii evenimentul 
Serbările Zăpezii. Au fost peste 200 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 80 de copii din comuna Cojocna. 
 
Cupa de schi fond – Micii Vânători de Munte – Muntele Băișorii 19.02.2017 
 La aceasta competitie au participat copii din toate comunele montane din județ. 
SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj a detașat 4 persoane si o autoutilitara 4X4 pentru a 
asigura asistență și acordarea primului ajutor și pentru a sprijini organizatorii în 
balizarea traseului de concurs. Nu au fost accidentări. 
 
Cupa Transilvania Post – M Băișorii – Buscat – 04.03.2017 
 La această competiție au participat peste 100 de copii. SPJ Salvamont Salvaspeo 
Cluj a detasat 3 salvatori montani si un snowmobil pentru a asigura asistența salvamont 
la acest eveniment. Nu au fost accidente; 
 
Cupa Skoda la Schi Alpin 
 Concurs de schi Alpin. Au fost 
peste 150 de participanti. 
Evenimentul s-a desfasurat pe o 
partie din domeniul schiabil Buscat, 
din statiunea Muntele Baisorii. Au 
fost detasati trei salvatori montani. 
Au fost 2 cazuri. 
 
Cupa Eke 
 Concurs de schi alpin si 
divertisment. Au fost peste 100 de 
participanti. Evenimentul s-a 
desfasurat la domeniul schiabil 
Buscat, din stațiunea Muntele Băișorii. Au fost detașați trei salvatori montani. Nu au fost 
cazuri. 
 
Winter Race 
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 Eveniment de divertisment pe 
partie. Au fost peste 200 de 
participanti. Evenimentul s-a 
desfasurat la domeniul schiabil 
Buscat ,din statiunea Muntele Baisorii. 
Au fost detasati patru salvatori 
montani. Nu au fost cazuri; 
 
MT Maratonul Făgetului 
 MT Maratonul Făgetului – 
Pădurea Hoia și Pădurea Făgetului 29-
30.04.2017. Evenimentul sportiv este 
dedicat practicantilor de alergare 
Montană, mountainbike. Au fost peste 1300 de participanți. Au fost detașați zece salvatori 
montani, susținuti de o autoutilitară si un  UTV. Au fost 4 cazuri; 
 
Şcoala Altfel 
 Serviciul Public Judeţean 
Salvamont Salvaspeo Cluj a activat în  
lunile aprilie, mai, iunie, iulie și 
octomrie în diferite locații, 
prezentând activitatea serviciului și 
organizând activități educative, 
pentru elevii din Cluj-Napoca și din 
județ, cu ocazia Școlii Altfel. Salvatorii 
montani clujeni au participat la 
activități educative in scoli  din 
municipiul Cluj-Napoca, la școala Elf, 
la Liceul de Informatică,  la liceul 
Bărnuțiu, la toate localitățile din comuna Cojocna , la școala din Vadul Crișului. 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.  De 
asemenea pentru toate grupurile de 
copii care au vizitat Cheile turzii și 
care au solicitat ghidaj și îndrumare 
s-au organizat scurte prezentări ale 
zonei, ale activității salvamont și 
prezentări de tehnică și 
echipamente. La acest eveniment nu 
au fost incidente. 
 De asemenea dorim să 
amintim de implicarea unui grup de 
copii din Belgia, veniți în vizită în 
comuna Mihai Viteazul, la curățarea 
unui traseu touristic în zona Cheile 
Turzii.   
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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 27.05.2017. Pentru acest eveniment, având în vedere dimensiunea 
evenimentului (peste 1500 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 asigurată de către 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 rezolvate împreună cu colegii 
de la SMURD Băişoara. 
 
Traversarea Tarniței și Triatlonul 
Tarniței 
 Eveniment organizat de Clubul 
Sportiv Orca în perioada 22-
23.07.2017, 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. 
 
Competiția de alergat, mountainbike, înot – Triatlonul Via Maria Theresia 
 Evenimentul a fost organizat de catre Asociația Tășuleasa Social, în jurul lacului 
Colibița. Județul Bistrița a solicitat sprijin în asigurarea asistenței la acest eveniment. SPJ 
Salvamont Salvaspeo Cluj a participat cu 3 membrii. Evenimentul a fost organizat în 
perioada 26.08.2017. Nu au fost evenimente deosebite.   
 
Alte activităţi ! 
 
Impădurire Mărișel 
 Impădurire Mărișel – 27.05.2017. Membrii SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj au 
participat ca asistență salvamont la 
evenimentul organizat de Teramont, 
eveniment prin care voluntarii acestei 
asociații (peste 200) au plantat câteva 
hectare de pădure. Nu au fost  cazuri. 
Marcare de trasee turistice 
O campanie mare de marcare a 
traseelor turistice s-a desfasurat in 
perioada 19-21.09.2017 in zona 
Muntele Băișorii. Această acțiune a 
fost organizată de către Asociația 
TerraMont împreună cu SPJ 
Salvamont Salvaspeo Cluj. Au 
participat peste 80 de voluntari. Din 



   12 

partea SPJ Salvamont salvaspeo Cluj au participat 3 angajași împreună cu o autoutilitară 
4X4.   
 De asemenea s-au refăcut trasee afectate de căderi de arbori sau creșterea 
vegetației în zona Cheile Turzii. La acestea ne-am bucurat de un sprijin consistent din 
partea Primăriei Mihai Viteazul. 
 
  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; 
 
 Prin munca voluntară a 
membrilor și datorită unei 
sponsorizări primite de către 
ANSMR din partea Policolor s-a 
reușit renovarea exterioară a bazei 
de salvare Băișoara. 
 
2.7 Baza materială 
 Serviciul a reușit pe parcursul anului 2017 să gestioneze resursele financiare de 
asemenea manieră încât să se asigure baza materială pentru o funcționare normală. Cea 
mai importantă achiziție din acest an a constituit-o dotarea cu un punct de comandă 
mobil, format dintr-un cort gonflabil și câteva anexe. De asemenea s-au achiziționat 
echipamente individuale și colective de lucru.  
 Marea problemă din punct de vedere a dotării o reprezintă numărul insuficient 
de mijloace de transport, problemă subliniată în numeroase rânduri și pentru care, 
deocamdată nu s-au găsit soluții. 
 
2.8 Realizarea indicilor de performanţă  
 Programul de pregătire internă s-a derulat integral, conform obiectivelor 
stabilite. Ceea ce nu s-a reușit este reluarea programului de voluntariat în cadrul 
SMURD, pe mașinile de intervenție, care asigură o mai bună pregătire medical a 
membrilor. 
 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.” 
 
           La ora actuală numarul salvaspeologilor activi din cadrul serviciului este de 21 și 
încă 10 persoane sunt în curs de calificare. Am reușit să 
creăm un curent favorabil în rândul membrilor în ceea 
ce privește dublacalificare (salvamont+salvaspeo) 
astfel încât o parte dintre salvatorii montani au început 
pregătirea pe linie de salvaspeo. 
 
3.2 Pregătire profesională 
(Şcolarizare/Antrenamente/ 
Exerciţii/Conferinţe/Instruiri/Cursuri) 
 
Exercițiul Regional Salvaspeo Avenul cu Bușteni și 
Avenul cu Tirbușon 
           În perioada 15-16 iulie 2017 s-a organizat de 
către Serviciul Judeţean Salvamont-Salvaspeo Bihor 
împreună cu Serviciul Public Județean Salvamont-
Salvaspeo Arad și Inspectoratul Județean pentru 
Situații de Urgență Crișana Bihor prin Serviciul Mobil 
de Urgenţă, Resuscitare şi Descarcerare Bihor un 
exrcițiu regional salvaspeo în Avenul cu Bușteni și 
Avenul cu Tirbușon, Zona Padiș-Glăvoi, Munții Bihor, jud Bihor. 
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               În cursul zilei de 14 iulie 2017 au sosit în Poiana Glăvoi, zona Padiș, M-ții Bihor 
salvatorii speologi ce au participat la exercițiul regional de salvare din cele două avene. 
Sâmbata 15 iulie 2017 după înscrierea participanților la exercițiu se ține o sedință tehnică 
cu participanții la exercițiu în care se face o prezentare a 
cavității în care se va lucra, se identifică potențialele 
obstacole ce ar împiedica buna desfășurare a 
exercițiului, se face împărțirea pe echipe și se identifică 
nevoile echipei medicale.  
                După ședința tehnică se încarcă echipamentul 
colectiv în mașini, se împart salvatorii pe echipe și se 
face deplasarea la cele două avene. 
                Exercițiul județean salvaspeo desfășurat în 
Avenul cu Tirbușon și Avenul cu Bușteni, M-ții Bihor , 
înscris în calendarul anual de pregătire al Salvaspeo 
România, a fost o nouă colaborare a Serviciilor 
Salvamont-Salvaspeo Bihor și Arad cu susținerea celor 
din județul Cluj.  
                  Bugetul acțiunii de pregătire salvaspeo a fost 
suportat de către Serviciile Salvaspeo Bihor, Arad și Cluj. 
Din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont-
Salvaspeo Cluj au participat 8 membrii cu diferite nivele 
de pregătire, cărora li s-au decontat cheltuielile de drum 
și indemnizația de masă din bugetul Serviciului. 
 
Exercițiul Național Salvaspeo din Peștera Gălășeni și Peștera Vadul Crișului 
             Exercițiul Național Peștera Gălășeni și Peștera Vadu Crișului desfășurat în 
14.10.2017, în comuna Măgești și comuna Vadu Crișului, judeţul Bihor și a fost organizat 
de către Salvaspeo România în colaborare cu Inspectoratul Județean pentru Situații de 
Urgență Crișana Bihor prin SMURD Bihor ca activitate de pregătire din calendarul 
Salvaspeo România. Exercițiul din Peștera Gălășeni a fost organizat în paralel cu exercițiul 
din Peștera Vadu Crișului. Peștera Gălășeni este una din cele 10 peșteri speoturistice din 
cadrul primei rețele de peșteri speoturisice din România, iar Peștera Vadu Crișului este 
una din cele mai vechi peșteri turistice din România. 
               Datorită numărului mare de salvatori speologi veniți la fața locului s-a luat 
hotărârea folosirii și a celei de-a doua peșteri, deoarece în Peștera Gălășeni sunt mai mult 
decât suficienți 40 de salvatori. După ce s-a făcut împărțirea pe echipe și s-a împărțit 
echipamentul colectiv s-a pornit la cele două peșteri. 
              Exercițiul salvaspeo desfășurat în Peștera Gălășeni împreună cu exercițiul din 
Peștera Vadu Crișului a fost cel mai important eveniment salvaspeo al anului 2017. S-a 
constat că salvatorii speologi pot forma o echipă unită putând duce cu succes o acțiune 
de salvare din mediul subteran speolgic. Din partea SPJ Salvamont-Salvaspeo Cluj au 
participat 17 membri salvatori cu diferite nivele de pregătire. 
               Cheltuielile de transport, cazare, uzura materialelor, consumabile, mâncare, 
diurnele salvatorilor au fost suportate de către Salvaspeo Romania, Serviciile Salvaspeo 
implicate și de către salvatori. 
 



   15 

 
 
Exercițiul Regional Salvaspeo din Peștera Cioclovina 
              În data de 28.10.2017 a fost organizat Exercițiul Regional Salvaspeo de către 
Serviciul Județean Salvaspeo Hunedoara la Peștera Ponorici-Cioclovina, sat Cioclovina, 
Jud Hunedoara. 
               Exercițiul a început la orele 9:00, echipele au finalizat traseele de evacuare și 
echipările în jurul orei 13:00, targa a fost evacuată în cca 1,5 ore, iar dezechiparea 
completă a peșterii s-a finalizat în jurul orei17:00. Ședința tehnică de evaluare a 
exercițiului a avut loc după ora 18:00, iar apoi s-a făcut inventarierea echipamentului 
colectiv.  
                Din partea SPJ Salvamont-Salvaspeo Cluj au participat 10 membri salvatori cu 
diferite nivele de pregătire. Cheltuielile de organizare, deplasare și indemnizația de masă 
a salvatorilor au fost suportate de către Serviciile Județene Salvaspeo. 
 
Exercițiile Județene Salvaspeo din Peștera Cerbului și Peștera Vârtopaș 
               Cu toate că au fost pregătite și anunțate din vreme, au fost incluse în calendarul 
național, s-au obținut avize favorabile de la Comisia Patrimoniului Speologic, din cauza 
refuzului Parcului Natural Apuseni de a aviza derularea acestor exerciții, acestea nu s-au 
ținut. Este al treilea an la rând când activitatea salvaspeo a județului are de suferit din 
cauza modului în care administratorul parcului înțelege să-și facă treba. Menționez că am 
făcut anii trecuți adrese către Ministerul Mediului, Garda Națională de Mediu și 
Departamentul pentru Situații de Urgență în vedereaa reglementării situației, dar, până 
în acest moment, nu s-a rezolvat nimic. Am vorbit personal cu dl. Secxretar de Stat Raed 
Afarat să ne sprijine în găsirea unei sopluții și am primit promisiunea că se va ocupa de 
problemă. 
 
Școala Națională de Speologie 
 Serviciul a trimis 4 persoane la cursurile de pregătire pe linie de salvaspeo, prim 
aetapă fiind Școala Națională de Speologie, de la Căput. Toți cei 4 participanți au absolvit 
școala. In vederea pregătirii membrilorr pentru a putea avea nivelul solicitat la intrarea 
în școlile de speologie s-a organizat pregătire internă constând în exerciții de parcurgere 
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a unui poligon artificial în cluj (5 zile), exerciții la faleză (Liteni + cheile Turzii), 
parcurgere de peșteri (Ciur Ponor, Ferigi) Am dorit să trimitem cursanți și la școala 
salvaspeo, dar din păcate aceasta nu s-a ținut. 
 
3.3 Intervenţii/accidente 
 
 In cursul anului 2017 nu au fost intervenții salvaspeo. 
 
3.4 Prevenţie: Permanenţă/Patrulare  
 
 Din cauza faptului că Parcul Natural apuseni nu emite avize pentru peșteri de 
Clasă de Protecție A sau cu sectoare cu acest nivel de protecție, toate marile peșteri din 
județ au fost închise. Nu am putut derula nici o activitate de prevenție. In mod sigur s-au 
efectuat intrări neautorizate în peșteri, situație care implică riscuri foarte mari și care, 
dacă accesul în peșteri nu va fi reglementat corect de către PNA, va duce în final la o 
tragedie. 
 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 diferențiat pentru salvatorii 
atestați și cei în curs de pregătire. Pentru salvatori pregătirea continuiă s-a realizat prin 
participarea la exerciții și stagii, aceștia fiind remarcați datorită bunei lor pregătiri. Cei 
în curs de pregătire au fost incluși într-un program de pregătire internă care a avut 
rezultate bune, toți participanții la școli absolvind cu brio examenele de admitere. 
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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, și 
a normelor tehnice emise de 
autoritățile competente (ANSMR și CORSA), conform prevederilor HG77/2003, respectiv 
Legea 402/2006. 
 
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 4 angajați și 6 voluntari. 
Nivelul celor 8 este: 1 persoană are 
nivel de începtori ”Open Water”, 6 
persoane au nivel de scafandru 
salvator ”Rescue” și 3 persoane au 
specializări de nivel superior (cave 
diver, reabreather, etc.) 
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4.2 Pregătire profesională 
(Şcolarizare/Antrenamente/Exerciţii/Conferinţe/Instruiri/Cursuri) 
 
Curs de perfecționare a scafandrilor din structurile salvamont-salvaspeo 
              Cursul s-a derulat în regiunea Fântânele-Beliș, în perioada 13-16.06.2017. 
Necesitatea organizării acestui curs a decurs din faptul că mai multe servicii dețin echipe 
de scafandrii dar nu există o situație 
exactă la nivel național cu numărul și 
dotările acestora, nu există proceduri 
de lucru în comun sau o structură 
națională care să coordoneze 
activitatea (prin emiterea de norme 
tehnice). 
            Numărul total de participanți a 
fost de 32 de scafandri din 10 servicii 
județene, plus un lector invitat de 
organizatori. O altă surpriză foarte 
plăcută a fost nivelul foarte bun de 
pregătire al participanților, pe lângă 
instructorul invitat fiind prezenți încă 3 instructori și doi dive master.  

 
 

              Pentru început s-au identificat principalele probleme de care ne lovim și care ar fi 
soluțiile pentru rezolvarea acestora. 
- Constituirea unei comisii de scufundări în cadrul ANSMR care să emită proceduri 
la nivel național. 
- De discutat cu cei de la Multisalva care au o procedură scrisă în cadrul unui 
proiect transfrontalier. 
- Încheierea de contracte între ANSMR și servicii în vederea plății acestor proceduri 
(susținere financiară a comisiei). 
           Următoarea temă de discuție abortată a fost de a stabili nivelul resurselor (umane, 
materiale colective și individuale ale serviciilor prezente. Conform tabelului alăturat stăm 
destul de bine atât ca echipare, dar și ca număr de scafandri și pregătirea acestora. 
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                A treia temă de discuție a fost de natură organizatorică, în vederea stabilirii 
echipelor, a atelierelor și a tematicii pentru scufundările din ziua următoare. S-au 
stabilit 3 zone de scufundare: 1. Lunca Largă, Biserică și Beliș Centru. S-au constituit 6 
echipe pe criterii de nivel și echipament individual, cunoaștere anterioară a echipelor, 
disponibilitatea instructorilor. Temele stabilite au fost scufundare de adâncime, metode 
de căutare și orientarea cu busola. 
     A patra temă de discuție a fost analiza standardului ocupațional al meseriei de 
scafandru și ocupații conexe și corelarea acestora cu activitatea noastră. Nu s-au tras 
concluzii utile din această discuție. 
          Sub coordonarea d-lui Szabo Jeno, s-a derulat partea de curs referitoare la 
organizarea scufundărilor tehnice. Pentru ca informația să fie bine asimilată, prezentarea 
a fost completată cu numeroase exemple din cazuri reale  trăite de instructori. Tot odată 
s-au purtat discuții referitoare la modul de organizare a activității de căutare/salvare la 
nivel național și internațional. Una dintre recomandări a fost de a nu merge pe varianta 
de proceduri noi, ci de a prelua proceduri internaționale pe care să le adaptăm la nevoile 
noastre. Dl. Szabo și-a exprimat disponibilitatea de a participa la redactarea de proceduri, 
inclusiv prin înaintarea unei/unor cereri unor organizații internaționale pentru 
permisiunea de a utiliza procedurile acestora ca bază de lucru. 
 Rezultatele acțiunii de la Beliș au fost prezentate în cadrul Conferinței Naționale 
pentru situații de Urgență și a Conferinței Naționale Salvamont. 
 
Antrenamente de scufundare la lacurile Tarnița și Beliș 
            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 parcursul anului 2017 s-au efectuat cca 25 de antrenamente la lacul 
Tarnița, 4 antrenamente la lacul Beliș și 7-8 sedințe de scufundare la bazinul Universității 
Tehnice Cluj-Napoca. S-au făcut și 3 ieșiri de scufundare la Mine 34 din județul Bihor. 
Toate aceste scufundări sunt scufundări tehnice care necesită cunoștințe  și abilități 
necesare acestui nivel de scufundare și echipament specific foarte performant, foarte 
bine intreținut și verificat periodic de către centre de sevice acreditate. Pentru 
menținerea acestui nivel de pregătire și pentru o mai bună perfecționare echipa de 
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scafandrii v-a urma în continuare diferite cursuri de perfecționare și v-a  efectua minimul 
de ore necesare de scufundare care vor fi stabilite pentru anul 2018. 
 

 
 
4.3  Prevenția 
 
Triatlon Colibița 
               În data de 25.08.2017 trei membrii ai SPJ Salvamont-Salvaspeo Cluj am făcut o 
deplasare la lacul Colibita, jud. Bistrita Nasaud, unde am fost solicitati pentru asistenta  
ca  și scafandrii pe parcursul concursului de triatlon „ Via Maria Theresia „ organizat pe 
data de 26.08.2017. Am ajuns la fata locului în jurul orei 18:00, iar după ce ne-am cazat 
am participat la sedinta tehnica și am discutat cu cei de la ISU detaliile tehnice, am coborat 
la lac sa vedem locul de apropiere cu mașina sa putem aduce echipamentul cât mai 
aproape de malul lacului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
În 

data de 26.08.2017 la ora 7:00 dimineata am cobort la lac, am pregătit echipamentele, iar 
apoi am stabilit locul de întâlnire cu cei de la ISU care au venit cu una din bărcile lor să ne 
i-a de la mal. Pe parcursul concursului nu au fost incidente neplăcute. 
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              După terminarea concursului în jurul orelor 18:00 ne-am pornit spre casa. Am 
ajuns în Cluj-Napoca în jurul orelor 20:00. Cei trei membrii care au participat la acest 
eveniment sunt: Polereczky Adrian, Lazar Zsolt și Francu Claudiu. 
 
4.4 Baza materială 
 
                Pe parcursul anului 2017 s-au achiziționat piese din echipamente individuale și 
colective specifice activității de scufundare, dar nu în număr foarte mare, fiind mai 
complicată achiziția din cauza lipsei de comercianți care lucrează cu SEAP-ul. 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. Urmând ca achiziționarea 
echipamentului specific pentru salvarea din sifoane de peșteră să fie achiziționat parțial 
în anul 2018. 
 
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 - ARII PROTEJATE  
 
 Activitatea Biroului arii protejate a început din luna septembrie.  Inainte de 
această dată, pentru a nu rata complet perioada de vară salvatorii montani au asigurat 
încasarea taxei de vizitare. Ocuparea locurilor vacante aferente biroului s-a făcut cu 
dificultate fiind necesare 3 sesiuni de concurs diferite. Acest fapt a creat probleme mari 
în derularea activității. 
 Fiind o structură nou creată, nimeni din cadrul serviciului neavând experiență în 
domeniu a trebuit să descoperim pas cu pas ce înseamnă să administrezi o arie 
protejată. Cel mai mare hop pe care am fost nevoiți să-l trecem a constat în obținerea 
avizelor și autorizațiilor necesare montării unor panouri de îndrumare și avertizare. 
Considerăm că procedura actuală este total nejustificată și vom căuta o soluție legală 
mai simplă. 
 In momentul de față întrega organigramă  
 Principalele activități ale Biroului în perioada menționată: 
• Amenajarea punctului de informare turistică din Cheile Turzii. 
• Evaluarea situației în care se află traseele turistice din zona Cheilor Turzii. 
• Rezolvarea problemei salubrizării în punctele din Petreștii de Jos și Mihai 
Viteazu. 
• Ecologizarea  punctelor de intrare în Cheile Turzii și a defileului. 
• Curățarea traselui ”Circuitul Cheilor Turzii – punctul roșu”. 
• Demararea procedurilor pentru autorizarea proiectului ”Amplasarea de panouri 
de informare-avertizare și podețe în Cheile Turzii”. 
• Organizarea întâlnirii tuturor factorilor implicați în zona protejată la Consiliul 
Județean. 
• Elaborarea, în urma consultărilor, a ”Planului general de dezvoltare a turismului 
în ariile protejate Cheile Turzii și Cheile Turenilor”. 
• Planificarea amenajării Cheilor Turenilor. 
• Proiectarea amenajărilor turistice din Cheile Turzii: proiecte tehnice și ridicări 
topografice. 
• Încheierea de protocoale cu cele patru UAT-uri pe raza cărorar se află cele două 
arii protejaet: Mihai Viteazu, Săndulești, Petreștii de Jos, Tureni. 
• Demararea refacerii marcajelor turistice în zona Cheilor Turzii. 
• Realizarea materialelor informative, a panourilor, pliantelor, echipamentelor  și a 
logo-urilor BAP. 
 Obiectivul prioritar pe care îl avem este legat de stabilirea modalităților de 
atingere a obiectivelor propuse și crearea mecanismelor de lucru în cadrul echipei. 
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Capitolul VI - FINANCIAR 
 
 Din bugetul total utilizat, în suma de 1.849.216,28 lei, categoriile de cheltuieli 
făcute în anul 2017 de către SPJ SALVAMONT SALVASPEO CLUJ sunt: 
 
I.Cheltuieli de personal în sumă totală de 891.066,00 lei, cheltuieli care cuprind atât 
salariile brute cât şi contribuţiile aferente pentru un număr de 24 persoane angajate cu 
contract de munca în timp normal, la data de 31.12.2017.  Mentionăm că în cursul anului 
2017 au avut loc modificări in structura organizatorică a serviciului, motiv pentru care 
de la un numar de 18 persoane angajate pană la 31.07.2017 s-a ajuns la 24 de persoane 
la sfârșitul anului. 
   
II.Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă totală de 894.115,56 lei, cheltuieli aferente 
desfăşurării activitaţii specifice a serviciului. 
Cele mai importante cheltuieli din această categorie aferente activităţii de salvare 
montană, subterană și de scufundare sunt : 
-achiziţionarea de echipamente individuale în sumă de 169.402,73 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 141.902,94 lei 
-cheltuieli cu pregătirea profesională a angajaţilor şi voluntarilor serviciului concretizate 
în şcoli salvaspeo, cursuri de perfectionare scafandrii, cursuri de achiziții în sumă de 
13.380,00 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 și servicii, în sumă de 285.017,37 lei ; 
-cheltuieli cu materiale sanitare necesare acordării primului ajutor, în sumă de 2.026,57 
lei ; 
În categoria cheltuielilor cu buna desfaşurare a activitaţii intră : 
-consumabilele de birou, materiale de curaţenie, în suma de 4.932,67 lei ; 
-cheltuieli cu încălzirea, energia electrică şi apă în sumă de 40.247,77 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 
32.542,05 lei ; 
-cheltuieli poştale, internet, telefon, tv in suma de 18.025,76 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 
115.065,28 lei 
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-cheltuieli cu deplasări interne, externe, asigurari non-viata, asigurări obligatorii de 
oameni in caz de accident, protecţia muncii, materiale documentare în sumă de 71.572,42 
lei 
 
III.Cheltuieli de capital- total 64.034,72 lei 
În anul 2017 s-au făcut urmatoarele cheltuieli de investiţii: 
     - Punct de comanda mobil, în sumă de 26.950 lei 
     - Lanterne Frontale Scurion-5 buc, in suma de 14.815 lei  
     - Targa AKIJA, în suma de 18.000 lei 
     - Generator, în suma de 4.269,72 lei 
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Capitolul VII. CONCLUZII 
 
 
Plusuri 
 Faptul că am reușit să dezvoltăm structura organizatorică prin crearea biroului 
Arii Protejate și prin lărgirea numărului personalului administrativ fără a afecta 
activitatea salvamont-salvaspeo o consider o reușită. 
 Nu a existat nici o intervenție ratată, ceea ce demonstreză niveluol bun de 
pregătire, dotare și implementare a procedurilor. 
 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. 
 Am organizat o primă întâlnire a scafandrilor din structurile salvamont din 
România ce constituie un element de promovare a imaginii serviciului în rândul 
salvatorilor din țară și a reliefat capacitatea noastră de a genera inițiative pozitive. 
Prezentarea rezultatelor în cadrul unor reuniuni la nivel național a creat premizele unei 
dezvoltări importante pe viitor, unde sigur vom fi implicați la cel mai înalt nivel.. 
 S-a reușit finalizarea documentației privitoare la Controlul Intern Managerial. 
 
Minusuri 
 Cea mai mare problemă este legată de numărul insuficient de mijloace de 
transport pe care le deținem. 
 
 

 


