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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 
- administrarea rezervațiilor naturale Cheilor Turzii și Cheilor Turenilor.  
 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, ultimul an fiind marcat de eforturi pe linia creșterii 
coeziunii între salvatorii montani, cei de peșteră și scafandri. De asemenea în acest an a 
fost creată Formația Vlădeasa care a fost externalizată spre Asociația de Salvare 
Montană Vlădeasa. Pentru omogenizarea sistemului de lucru s-au derulat câteva acțiuni 
commune. 
 Una dintre realizările importante pe linia administrării Ariilor Protejate Cheiel 
Turzii și Cheile Turenilor a fost realizarea traseului de vizitare prin defileul Cheilor 
Turenilor. Inaugurarea acestui traseu s-a făcut printr-un eveniment ce a reunit 
reprezentanți ai administrației județene, locale, membri salvamont, voluntari ai mai 
multor ONG-uri cu activitate în zonă, reprezentanți ai presei.  
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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; 
 
 

2.1 Resurse umane: 
 Principala resursă în salvarea montană o reprezintă cea umană. Pe lângă cei 14 
salvatori m ontani angajați, serviciulu beneficiază de sprijinul a numeroși voluntari. 
Fără aportul acestora nu am putea asigura serviciile de permanență, iar intervențiile în 
acțiunile de căutare ar avea foarte mult de suferit. Asistența la diverse evenimente, 
precum și acțiunile de promovare ocazionate de Școala Altfel se bazeează în mare 
măsură pe sprijinul voluntarilor. In continuare punem accentul pe atragerea de noi 
voluntari și formarea acestora ca salvatori montani.  
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 Odată cu crearea Formației Vlădeasa și externalizarea acesteia către Asociația de 
Salvare Montană Vlădeasa, putem considera că resursa umană s-a completat cu membri 
acestei echipe. 
 In total, la ora actuală resursa umană salvamont din cadrul serviciului este de 16 
saltori montani angajați (incluzându-i pe director și șeful de serviciu), 12 salvatori 
montani voluntari, 2 medici de medicină de urgență și 8 voluntari în curs de pregătire 
sau aspiranți . 
 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, Beliș, Vlădeasa și  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)  
 
 După încheierea sezonului de iarnă și la 
începutul sezonului de vară, în perioadele 23-24 aprilie 
și 12-13 mai 2018 Serviciul a organizat două exerciții 
și antrenamente, specifice sezonului de vară cu 
angajații și voluntarii proprii impreună cu membrii ai 
Formației Salvamont Vlădeasa. Programul acestor 
exerciții a cuprins o zi de recapitulare a tehnicilor de 
coardă folosite în salvări, precum și  a acordării de prim 
ajutor, iar a doua zi salvare din abrupt și verticală. La 
cele două evenimente au participat în total 42 de 
persoane.  
 În perioada 29.09-01.10.2018 8 salvatori montani și 3 aspiranti din cadrul 
Serviciului Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj 
și 2 membri a formației Salvamont Vlădeasa au 
participat la un ciclu de pregătire și reatestare, 
organizat de Asociația Salvatorilor Montani din 
România (ANSMR) împreună cu SPJSS Cluj. Examenul 
de reatestare se susţine la fiecare trei ani şi conţine o 
probă medicală, una practică şi un test din cunoștințe 
tehnice. Acest examen este necesar pentru libera 
practică a meseriei de salvator montan și este o 
modalitate de a actualiza cunoștințele și procedurile 
folosite la nivel național, fiind necesare pentru 
pregătirea continuă a salvatorilor montani. 
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 În perioada 09-11.08.2018 în zona aferentă Cheile Turzii, Cheile Turenilor SPJSS CLUJ, 
împreună cu Unitatea Specială de Aviație, ISU CLUJ și Salvamont Vlădeasa a derulat un 
exercițiu complex de cercetare, căutare și salvare 
utilizând tehnicile specifice AERO. La această acțiune a 
participat 22 persoane din partea SPJSSCj, 6 persoane 
ISU, 6 persoane USA și 6 persoane Salvamont Vlădeasa. 
Exercițiu a avut ca scop, evaluarea capacității de 
intervenție în comun a celor trei structuri și dezoltarea 
abilităților și cunoștințelor necesare în astfel de 
situații. 
 În data de 17 noiembrie 2018 s-a organizat un 
exercițiu judeţean în Cheile Turenilor, pentru membri 
echipei, având drept scop prezentarea şi exersarea 
tehnicilor de salvare folosite de către echipele Savaspeo şi Salvamont şi implementarea 
unui plan de salvare în cazul unei accidentări pe traseul de vizită a defileului. Traseul a 
fost inaugurat la sfârsitul lunii septembrie şi necesită 
un echipament minim pentru parcurgerea ei. La 
exercițiu au participat 23 de persoane. 
  In perioada 11- 13 noiembrie 4 membri a 
Serviciului au participat la Conferința Națională 
Salvamont organizată la Piscul Negru de ANSMR. Ca 
parte inedită conferința a inclus o sesiune de discuții 
intre persoanele cu responsabilități pe linie de 
contabilitate, achiziții, resurse umane din cadrul 
serviciilor județene. S-a constatat cu această ocazie că 
există o varietate impresionantă de moduri de decontare a acelorași tipuri de activități. 
In vederea omogenizării modului de lucru la nivel național s-a constituit un grup pe 
internet, urmând ca cei care trebuie să aplice modificările legislative aferente derulării 
activității financiare să se poată consulta și să poată schimba informații. 
  În data de 30.10.2018, echipajul de serviciu din Baza Salvamont Muntele Băișorii 
a participat la exercițiul organizat de Jandarmeria Montană. 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 s-a primit un 
apelul de la jandarmerie cu coordonatele GPS ale 
accidentatului. 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. 
  In luna septembrie membri serviciului au fost 
evaluați din punctul de vedere al cunoștințelor 
tehnice și a nivelului în escaladă. 
 

2.3 Intervenții/accidente:  
 
 În anul 2018 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 169 
cazuri, 35 iarna și 134 vara. 
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 Zonele cele mai importante de patrulare şi prevenire a accidentelor montane din 
judeţul Cluj şi în care se face permanenţa sunt: 
- Staţiunea Băişoara (1ianuarie – 
31decembrie) – 75 cazuri; 
- Staţiunea Fântânele (1ianuarie – 31 
decembrie) – 19 cazuri; 
- Cheile Turzii ( 01ianuarie – 31 decembrie) – 
42 cazuri; 
- Pârtia Feleac ( circa 30 zile) – 19 cazuri; 
- Alte zone fără permanenţă – 14 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 2018, luna ianuarie a fost cea mai 
dficilă. Au funcționat toate pârtiile, au fost foarte 
mulți turiști în zonele cu pârtii de schii și au fost și 
cazuri mai deosebite. Poate cel mai grav accident a 
fost pe pârtia Băișoara, unde un tânăr schior a intrat 
cu viteză într-un brad suferid numeroase 
traumatizme la cap, coloană vertebrală, organe 
interne și member. Echipa de serviciu a reușit 
imobilizarea acestuia și predarea către echipajul de 
transport medical specializat într-un timp foarte bun.  
 
 

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.   
- Staţiunea Muntele Băişorii – 
194 persoane (* 7 zile) 
- Staţiunea  Beliş Fantanele –120 
persoane 
- Rezervaţia Naturală Cheile 
Turzii – 169 persoane 
- Pârtia Feleac – 37 persoane 

 
 

2.5 Asistență/organizare/colaborare evenimente  
 
Cupa Memorială Nan Marian  – Muntele Băișorii 21.01.2018 

Permanență în bazele de salvare

Băișoara Cheile Turzii Beliș Pârtie Feleac
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 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 15-17.02.2018 
 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 18.02.2018 
 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. 
 
Concursuri Traditionale de Schi fond  
 Evenimentele a fost organizat de Inspectoratul Școlar Județean Cluj: 20 Ianuarie 
– Belis, 21 Ianuarie – Râșca, 27 Ianuarie – Rogojel, 28 Ianuarie – Sâncraiu, 3 Februarie – 
Mărișel, 4 Februarie Mâguri-Răcătau. 
 
Cupa Ski Alpin Energo Line 24.02.2018 – Băișoara 
 Asistența a fost asigurată de echipa de serviciu. 
 
Concurs de Atelaj Canin – Cupa Beliș – 17-18 februarie 2018 
 Asistența a fost asigurată de echipa de serviciu. 
 
Cupa Transilvania Post – M Băișorii – Buscat – 24.02.2018 
 La această competiție au participat peste 100 de copii. SPJ Salvamont Salvaspeo 
Cluj a detasat 3 salvatori montani și un snowmobil pentru a asigura asistența salvamont 
la acest eveniment. Nu au fost accidente. 
 
Cupa Skoda la Schi Alpin – 25.02.2018 
 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 Alpin 2018 Schi si Snowboard – Jandermeria Română – Băișoara 27.02.2018 
 Asistența a fost asigurată de echipa de serviciu. 
 
Cupa Eke – Bâișoara, Buscat 03.03.2018 
 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. 
 
Campionatului Național de Off Road – Cupa Clujului 2018 în perioada30 și 
31.03.2018  
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 Din cauza suprafeței mari care a trebuit acoperită la această acțiune au fost 
detașați 4 salvatori și 3 mijloace de transport. Nu s-a înregistrat nici un caz. 
 
MT Maratonul Făgetului 
 MT Maratonul Făgetului – Pădurea Hoia și Pădurea Făgetului 19-20.05.2017. 
Evenimentul sportiv este dedicat practicantilor de alergare montană și mountainbike. Au 
fost peste 1300 de participanți. Au fost detașați zece salvatori montani, susținuti de o 
autoutilitară si un  UTV. Au fost 2 cazuri. 
 
Şcoala Altfel 
 Serviciul a primit mai puține solicitări ca în anii precedenți. Au fost 4 școli în care 
s-au derulat activități practice cu copii, dintre care 2 în zona asigurată de Formația 
Vlădeasa. 
 
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 26.05.2018. 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 8 
cazuri rezolvate împreună cu colegii de la SMURD Băişoara. 
 
Traversarea Tarniței și Triatlonul Tarniței  
 Eveniment organizat de Clubul Sportiv Orca în perioada 28 și 29.07.2018, pe 
lacul de acumulare Tarnița și în zonele limitrofe 
acestuia. Au fost peste 300 de participanți. SPJ 
Salvamont Salvaspeo Cluj a avut detașați 7 salvatori 
montani, susținuți de o autoutilitară 4x4, un ATV și o 
barcă cu motor. Au fost 5 cazuri, unul necesitând 
intervenția ambulanței. 
 

Traversarea Lacului Beliș și Triatlonul Beliș 18-
19.08.2018 

La evenimente au fost detașați 2 salvatori montani pe 
lângă echipa de serviciu formată din încă 2 salvatori, un autoturism 4x4, un ATV și o barcă 
cu motor. S-a înregistrat 1 caz. 
 
21-23.09.2018  Apuseni Ultra Race 
Competiția a inclus o zonă montană extinsă, astfel încât au fost implicate resursele 
serviciului și ale formației Vlădeasa. Din partea serviciului au participat 4 salvatori 
montani, un auto 4x4 și un UTV. 
 

2.6 Alte activităţi ! 
 

 S-au refăcut următoarele trasee: punct roșu Cheile Turzii, Via Ferrata Cheile 
Turzii (repoziționare cablu), triunghi galben și bandă galbena spre Cascada Ciucaș, 
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partial triunghiul roșu spre cabana Buru, punct 
albastru circuit Cheile Turenilor, echiparea 
defileului Cheilor Turenilor, crucea galbenă Plopiș-
Șesul Cald (Băișoara). 
 A continuat colaborarea cu Facultatea de 
Educație Fizică și Sport pentru practica de escaladă 
în cheile Turzii. 
 O acțiune special a constituit-o implicarea 
într-un program educative destinat copiilor cu 
deficiență de vedere pentru dezvoltare personal 
prin escaladă. In proiectul inițiat de către ACS KORY 
FRANCISC a fost implicată și ORGANIZAȚIA DE 
CARITATE ECO-PHOENIX. Beneficiarii programului 
au fost 18 copii de la Scoala pentru Copii de 
Deficiențe de Vedere cluj. 
 

2.7 Baza materială 
 
 Se știe că salvatorii montani sunt persoane cu multă inițiativă și bun spirit tehnic. 
Ca urmare, de-a lungul timpului numeroase lucrări 
de întreținere a bazelor de salvare le-am efectuat în 
regie proprie. In anul 2018 au fost mai multe astfel 
de lucrări, dintre care amintim: 

- Refacerea containerelor de prim ajutor de la 
Pârtia Buscat 

- Instalarea unui rezervor apă tampon la 
refugiul salvamont din Cheile Turzii 

- Refacerea imprejmuirii la refugiul salvamont 
Beliș 

- Reparații ale instalației electrice la același refugiu 
- Extinderea magaziei de lemne a Bazei din Muntele Băișorii 

 Baza de salvare din Beliș, preluată în urma încetării activității Serviciului Local 
Salvamont Mărgău, a fost mobilată, astfel încât, în momentul de față este funcțională și a 
înlocuit baza de la Rânca. 
 O dotare importantă, nu atât prin valoare, ci prin posibilitatea implementării 
unui nou stil de lucru a constituit-o dotarea cu GPS-uri a mașinilor. 
 Chiar dacă în bugetul inițial nu au fost prevăzute fonduri, prin economiile pe care 
le-am realizat am reușit achiziționarea a 2 autoutilitare noi, ceea ce permite scăderea 
presiunii asupra membrilor care foloseau mașinile persoanel în activitatea salvamont. 
 S-a investit mult în echipamente tehnice și medicale colective și individuale, ceea 
ce permite un nivel înalt al serviciilor prestate. 
 
 

2.8 Realizarea indicilor de performanţă  
 
 In anul 2018 nu s-a înregistrat nici o intervenție rată. Timpul de răspuns la 
alarmare a fost bun. Colaborarea interoperativă cu celelalte instituții angrenate în 
sistemul intervențiilor în situații de urgență a decurs foarte bine. 
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 Programul de pregătire internă s-a derulat integral, conform obiectivelor 
stabilite. 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%.
 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. 
 Crearea și externalizarea Formației salvamont Vlădeasa a fost o provocare 
importantă, căreia i-am alocat resurse importante cu rezultate foarte bune. 
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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.” 
 
 Resursa umană salvaspeo este asigurată în proporție masivă de voluntari. Există 
un referent salvaspeo și un salvator montan care au pregătire de salvator de peșteră. De 
asemenea directorul și Șeful Serviciului au pregătire de salvaspeo. Dintre salvatorii 
montani angajațimai mulți au început pregătirea pe linie de salvaspeo, dar numai 3 dintre 
aceștia sunt în stadiu avansat. 
  La ora actuală numarul salvaspeologilor atestați și activi din cadrul serviciului 
este de 18 și încă 13 persoane sunt în curs de atestare.  
 

3.2 Pregătire profesională (Şcolarizare/Antrenamente/ 
Exerciţii/Conferinţe/Instruiri/Cursuri) 
 
 Pregătirea profesională continuă a salvatorilor de 
peșteră este o obligație ce rezidă atât din ROF cât și din 
normele emise de către Copul Român Salvaspeo - CORSA. 
Pregătirea se realizează în cea mai mare parte prin 
intermediul exercițiilor. CORSA a instituit un sistem de 
puncte care se acordă în urma participării la exerciții și 
intervenții. Un salvator de peșteră este activ și are drept de 
practică dacă acumulează un minim de 70 de puncte în 
ultimii 3 ani. De asemenea, Consilierii Tehnici salvaspeo au 
obligația de a organiza/coordona un număr de minim 1 
acțiune anual. Aceste cerințe sunt îndeplinite de marea 
majoritate a voluntarilor noștri. 
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3.2.1.  Exercițiul Internațional Salvaspeo din 
Peștera Poptec, Serbia 23-25.02.2018 
            Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo 
Cluj a răspuns invitației Serviciului Salvaspeo din 
Serbia de a participa la un exercițiu de salvare dintr-
o peșteră din care victima urma să fie evacuată din 
spatele a 2 sifoane (galerie complet inundată). 
           La exercițiu au fost prezenți 22 de salvatori din 
următoarele țări: Serbia, Croația, Slovenia, Turcia, 
Bulgaria și România. Dintre aceștia 11 au fost 
implicați în activitatea care a necesitat folosirea echipamentelor de scafandri. Din partea 
română au participat 4 scafandri, 3 din cadrul SPJSS Cluj (Trifan Vasile, Gheorghe Frățilă 
și Cristi Irimieș) și 1 scafandru de peșteră care nu face 
parte din servicii salvaspeo (Dragoș Pătranca). De 
menționat faptul că țara cu cei mai mulți scafandri 
prezenți la exercițiu a fost România. 
          Scenariul inițial prevedea evacuarea din spatele 
a două sifoane, primul de 100m lungime și 3m 
adâncime, al doilea de 10m lungime și 3m adâncime. 
Intre cele 2 sifoane se dezvoltă o galerie activă destul 
de îngustă și cu un curent destul de puternic (din 
cauza debitelor mari). Pentru transportul in siguranță al tărgii pe această galerie am 
instalat mai multe tiroliane. Datorită unor dificultăți tehnice 
în peșteră s-a luat decizia scurtării exercițiului și evacuarea 
victimei dinaintea sifonului 2. 
        Scafandri români au efectuat următoarele activități: 
echiparea/dezechiparea sifonului 1 cu coardă fixă, 
echiparea/dezechiparea sistemului de tiroliane, instalarea 
victimei în targă, transportul acesteia pe galeria dintre 
sifoane, asistența victimei în sifon, evacuarea materialelor 
tehnice. Timpul petrecut în subteran a fost de peste 8 ore. 
Întreg exercițiul a durat peste 12 ore. 
          Exercițiul a fost o foarte bună ocazie de a evalua nivelul 
de pregătire și echipare al nostru comparativ cu ceilalți 
participanți, și nu stăm rău deloc! S-au stabilit importante 
contacte pe care sperăm să le putem materializa prin colaborări internaționale. Se 
impune structurarea activității de pregătire specifice pe linie de salvare din sifoane de 
peșteră în România, profitând de experiența acumulată în alte țări. 
 
3.2.2.  Exercițiul Regional Salvaspeo din Peștera cu Ferigi și Peștera Meziad 18 – 
20.05.2018 
            În perioada 18-20 mai 2018 s-a organizat un 
Exercițiu Regional Salvaspeo în două peșteri, Peștera 
cu Ferigi și Peștera Meziad, în zona comunelor Roșia și 
Remetea, Munții Pădurea Craiului, jud. Bihor. Acest 
exercițiu a fost organizat de către Salvaspeo România 
împreună cu Serviciul Judeţean Salvamont-Salvaspeo 
Bihor, Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo 
Arad, Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj, Inspectoratul Județean pentru 
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Situații de Urgență Crișana Bihor prin Serviciul Mobil de Urgenţă, Resuscitare şi 
Descarcerare Bihor. 
            La acest exercițiu au participat 27 de persoane, 
dintre care 15 salvatori de peșteră calificați. Din cadrul 
SPJ Salvamont-Salvaspeo Cluj au participat 4 membri, 
doi fiind cu calificare salvaspeo, ceilalți doi în curs de 
pregătire. 
 În data de 19.05.2018 a început desfășurarea 
exercițiului cu înscrierea participanților și o ședință 
tehnică între orele 9 – 11, în care s-a făcut o prezentare a cavității, s-au identificat 
potențialele obstacole ce ar impiedica buna desfășurare a exercițiului, s-a făcut 
împărțirea pe echipe, apoi s-a pornit spre Peștera cu Ferigi. Exercițiul propriu zis a 
început la ora 11.35 și s-a încheiat la ora 19.50. La ora 
20.00 s-a făcut o ședință tehnică a evenimentelor 
desfășurate.                                    
              Duminică 20 mai 2018 la ora 9.30 se începe cu 
o sedință tehnica și prezentarea Peșterii Meziad. La ora 
10.00 se preia echipamentul de la magazie de către 
echiupele de subteran și se pleacă la Peștera Meziad. La 
ora 11.30 salvatorii speologi sunt la intrarea peșterii. 
Traseul de evacuarea are în jur de 1,5 km și o diferență pozitivă de 80 metri. La ora 14.15 
targa a fost afara din peștera cu toți salvatorii. 
         Exercit iul Regional Salvaspeo desfs a urat î n Pes tera cu Ferigi s i Pes tera Meziad, M-t ii 
Pa durea Craiului , î nscris î n calendarul anual de prega tire al Salvaspeo Roma nia, a fost o 
noua  colaborare a Serviciilor Salvamont-Salvaspeo Bihor, Arad s i Cluj. Totodata  s-a 
colaborat din nou cu SMURD Bihor puna ndu-se accent pe important a intervent iei 
medicale de urgent a  î n subteran.  
 
3.2.3.  Exercițiul Regional Salvaspeo din Peștera Izvorul Tăușoarelor 14.06.2018 
           În data de 14.06.2018 s-a organizat un Exercițiu 
Regional Salvaspeo în Peștera Izvorul Tăușoarelor și 
zona exterioară din vecinătate, M-ții Rodnei, jud. 
Bistrița-Năsăud. Acest exercițiu a fost organizat de 
către ISU BN, la inițiativa custodelui peșterii, dl. Crin 
Theodorescu și au fost implicate următoarele 
structuri: ISU Bistrița-Năsăud, SPJ Salvamont-
Salvaspeo Cluj, SPJ Salvamont Bistrița-Năsăud, Poliția 
BN, Jandarmeria BN, SMURD BN, Ambulanța BN, 
autorități locale și SVSU Rebrișoara. 
           La acest exercițiu au luat parte 60 de persoane, 
dintre care 11 salvatori de peștera din cadrul SPJ 
Salvamont-Salvaspeo Cluj. Acest exercițiu a avut ca 
scop verificarea capacității de intervenție a 
diverselor structuri cu atribuții pe linia de situații de 
urgență în zona carstică a Comunei Rebrișoara. 
         Întreaga acțiune, de la intrarea primei echipe în 
peșteră și până la predarea victimei către ambulanță 
a durat 3 ore. Targa s-a aflat în mișcare 50 min și a 
fost transportată de 10 salvaspeologi. 
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            Echipa salvaspeo, formată din 11 salvatori a ajuns la peșteră la ora 10.30. S-a făcut 
analiza situației și împărțirea pe 2 echipe (ASV, 
Evacuare). Echipa de asistență a Victimei (ASV) a 
avut misiunea de a parcurge în cel mai scurt timp 
peștera până la victimă și de acorda primul ajutor și 
a instala un punct cald. După joncțiunea cu echipa de 
evacuare, au participat la evacuarea victimei și 
dezechiparea peșterii. Echipa de evacuare a avut 
misiunea de echipare a obstacolelor, evacuarea 
victimei și dezechiparea peșterii. 
         Între timp acțiunea de salvare de la exterior era 
în derulare, fiind implicați 6 salvatori montani ai SPJ Salvamont Bistrița-Năsăud. S-a 
simulat salvarea unui speolog căzut într-o dolină și care avea leziuni multiple, inclusiv la 
nivelul coloanei vertebrale. Alarmarea a fost făcută de către colegii de echipă prin telefon. 
Acțiunea a durat 1 oră și 18 minute, de la plecarea din zona punctului de comandă până 
la predarea victimei către ambulanță. Echipa a intrat 
in perioada de repaus până la ieșirea victimei din 
peșteră, pe care au transportat-o până la ambulanță.  
            Concluziile acestui exercițiu sunt următoarele: 
omogenitatea echipelor salvaspeo și salvamont care 
permite intervenția eficientă în teren (sub teren). 
Baza materială foarte bună a structurilor implicate. 
Posibilitatea de a angrena o mare varietate de 
resurse umane și materiale. Implicarea autorităților 
locale și a administratorului ariei protejate. 
Gestionarea relației cu presa – faptul că victima a fost o ziaristă a fost o idee foarte bună. 
 
3.2.4.  Exercițiul Național Salvaspeo din Peștera Cetățile Ponorului 14.07.2018 
           Exercit iul Nat ional Pes tera Ceta t ile Ponorului desfa s urat î n 14.07.2018 a fost 
organizat de ca tre Departamentul Tehnic al Salvaspeo 
Roma nia ca activitate de prega tire din calendarul 
Salvaspeo Roma nia. Pes tera Ceta t ile Ponorului este o 
pes tera  s coala  utilizata  î n cadrul s colilor de Tehnica 
Speologiei Alpine, respectiv formare cadre organizate 
de ca tre S coala Roma na  de Speologie. Totodata  pes tera 
este î n curs de explorare s i recartare. Pes tera are o 
denivelare de -200 metri cu o lungime a galeriilor de 
peste 7 km. 
           La acest exercit iu au participat 54 de persoane 
din care 29 cu calificare de salvator de pes tera . Din 
cadrul SPJ Salvamont-Salvaspeo Cluj au participat 8 
membri, din care 4 salvatori de pes tera  atestat i s i 4 î n 
curs de prega tire. Echipamentul colectiv care a fost 
folosit la acest exercit iu a fost adus de ca tre Serviciul 
Public Judet ean Salvamont-Salvaspeo Bihor, Serviciul 
Public Judet ean Salvamont-Salvaspeo Arad, Serviciul 
Public Judet ean Salvamont-Salvaspeo Mures  s i 
Serviciul Public Judet ean Salvamont-Salvaspeo Cluj. 
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              Desfășurarea exercițiului începe cu înscrierea participanților la ora 8.30, apoi se 
face repartizarea salvatorilor în 4 echipe de evacuare plus echipele de asistență a victimei 
și foto/video. La ora 10.20 se ține o ședință tehnică cu 
prezentarea Peșterii Cetățile Ponorului, repartizarea 
echipelor pe sectoare și atelierele ce le au de echipat. Traseul 
ales pentru evacuare au fost pe galeriile fosile(BD2, BD3 și 
BD4, denumirea de BD vine de la Brijan și Dambu cei care au 
explorat o parte din galeriile fosile ale peșterii) precum și o 
parte mică din activ cu ieșire prin dolina 3. 
            Exercițiul propriu zis începe la ora 13.00 și se termină 
la ora 21.00 când iese și ultimul salvator din peșteră. La ora 
22.00 se ajunge înapoi la cabana Cetățile Ponorului. A doua zi 
15.07.2018 se ține o sedință tehnică de evaluare a exercițiului 
și inventarierea echipamentului.  
              Exercițiul Național Salvaspeo desfășurat în Peștera 
Cetățile Ponorului a fost al 2-lea exercițiu desfășurat în 2018. La acțiune au fost prezenți 
54 de salvatori speogi și speologi care au evacuat targa din peșteră pe o lungime de circa 
500 metri din care 400 metri pe coardă pe durata a 9 ore. La acest exercitiu s-a pus accent 
pe tehnica de evacuare pe coardă. Au fost prezente majoritatea serviciilor salvaspeo din 
țară, dar și speologi din străinătate, o echipă de 8 salvatori speologi din Polonia. 
 
3.2.5.  Exercițiul Internațional Salvaspeo din Avenul V5 13 – 16.09.2018 
          În perioada 13-16 septembrie 2018 s-a desfăşurat Exercițiul Internațional 
Salvaspeo din Avenul V5 care face parte din sistemul carstic Vărășoaia, cel mai promițător 
sistem carstic din punct de vedere al potențialului 
explorativ din România, are intrări (V5 și Frigiderul) 
extrem de dificile din cauza numeroaselor strâmtori, 
unele extrem de restrictive. La ora actuală sistemul 
are 653 m denivelare (cea mai mare din România), o 
dezvoltare ce depășește 20 km, 2 râuri subterane pe 
unul dintre ele fiind o cascadă de 70m, un fosil format 
din săli de foarte mari dimensiuni și numeroase 
posibilități de continuare. Riscul de accidentare în 
subteran este ridicat, continuarea explorărilor fiind 
posibilă doar în tabere de minim o săptămână. Având in vedere aspectul galeriilor, 
evacuarea tărgii, înaintea derulării exercițiului, ar fi fost imposibilă fără câteva zile de 
lărgire a strâmtorilor.  
            In cadrul calendarului 
CORSA se organizează anual mai 
multe exerciții ca parte din 
pregătirea continuă a 
salvatorilor și care determină 
reatestarea acestora din punct 
de vedere al capacității de 
intervenție. Exercițiul V5 este 
cel mai complex și dificil organizat în acest an și singurul cu o participare internațională 
atât de numeroasă.  
 Acest exercițiu a fost organizat de către Servciul Public Județean Salvamont-
Salvaspeo Cluj și Servciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Bihor și s-a desfăşurat în 
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zona Ponorul Mare din Platoul Vărășoaia, Munții Bihor-Vlădeasa. Obiectivul speologic: 
Sistemul Carstic Vărășoaia, Avenul V5. Pentru a se 
putea organiza acest exercițiu în decursul a patru zile 
a fost nevoie de 5 ture pregătitoare anterioare, care 
au început în luna iulie  și au continuat până în 
septembrie. 
          Prima tură pregătitoare s-a derulat în data de 
1.06.2018, participanți fiind Cristian Matei, Csis 
Ferenc, Mezei Robert și Toth Attila. S-a reușit lărgirea 
strâmtorilor de la intrare până la puțul de 16 m. 
Întreaga tură a durat 15 ore din care 8 ore în subteran.  
           A doua tură pregătitoare s-a derulat în data de 11.06.2018, participanți fiind 
Cristian Matei, Mezei Robert și Toth Attila. S-a reușit 
lărgirea strâmtorilor de la puțul de 16 m până la 
puțul de 18 m. Întreaga tură a durat 17 ore din care 9 
ore în subteran.  
 A treia tură pregătitoare s-a derulat în data de 
23.06.2018, participanți fiind Gheorghe Frățilă, Csis 
Ferenc, Lazar Zsolt și Nemet Robert. S-a reușit 
lărgirea strâmtorilor de la puțul de 18 m până la cota 
-130m. Strâmtoarea de la -130m a fost lărgită în 
proporție de 80% (până la epuizarea energiei din acumulatori). In paralel s-au refăcut o 
parte din echipările cu coardă fixă. Întreaga tură a durat 17 ore din care 9 ore în subteran. 
          A patra tura  prega titoare s-a derulat î n data de 02.09.2018, participant i fiind Matei 
Cristian, Potra Sergiu, Lazar Zsolt s i Mezei Robert. S-
a continuat la rgirea stra mtorii de la cota -130m. In 
paralel s-au refa cut echipa rile de la cota -130 la -
188m. I ntreaga tura  a durat 20 ore din care 10 ore î n 
subteran.  
         A cincea tură pregătitoare s-a derulat în data de 
06.09.2018, participanți fiind Mezei Robert, 
Polereczky Adrian și Rus-Herdea Cătălin. S-a 
continuat lărgirea strâmtorii de la cota -130m și a 
altor pasaje de pe traseul până la această cotă. Echipa a fost surprinsă de o viitură în timp 
ce se afla în peșteră. Din fericire, nici unul dintre membri echipei nu se afla sub cota -
130m, de unde efectele viiturii sunt mult mai grave. 
Întreaga tură a durat 16 ore din care 7 ore în 
subteran.  
         Ziua 13.09.2018 a fost dedicată instalării 
centrului de coordonare a exercițiului și a facilităților 
necesare taberei de corturi (sală de mese, toaletă). În 
ziua următoare 14.09.2018 au sosit marea majoritate 
a participanților. Pe măsură ce aceștia soseau s-au 
organizat echipe cu misiuni de subteran și de 
suprafață. Totodată s-a făcut strategia pentru 
evacuarea tărgii. În 15.09.2018 s-a desfăşurat exrcițiul, a fost zi dedicată echipării 
salvaspeo și evacuării tărgii. S-a făcut o prezentare generală a obiectivelor vizate, a 
împărțirii pe echipe, a sarcinilor fiecărei echipe, și a programului prognozat. S-a făcut un 
mic instructaj de protecția muncii care a vizat aspecte specifice peșterii și prognoza 
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meteo. S-a împărțit echipamentul. Având în vedere prognoza meteo nu foarte bună s-a 
stabilit ca punctul cald, respectiv locul de evacuare să fie înainte de târâșul de la cota -
130m. Deplasarea până la peșteră, intrarea echipelor și echiparea de salvaspeo a durat 
circa 4 ore. Evacuarea efectivă a durat tot 4 ore. Întreaga perioadă de subteran, de la 
intrarea primului om și până la ieșirea ultimului a durat mai puțin de 10 ore.  
 În 16.09.2018 s-a realizat evaluarea exercițiului. De semnalat un incident în care a 
fost implicat unul dintre salvatorii din Serbia. In timp 
ce fora o gaură în vederea plantării unei ancore, 
amarajul în care stătea a ieșit din perete, acesta 
căzând aprox. 0,5m, fiind asigurat într-un al doilea 
punct. S-a curățat echipamentul și s-a făcut un 
inventar. Până la ora 14, întreaga tabără a, fost 
strânsă, s-a curățat zona și ultimii participanți au 
pornit spre casă.  
          Exercițiul V5 a fost primul exercițiu din 
România care a necesitat o pregătire prealabilă 
laborioasă, datorită numeroaselor pasaje extrem de strâmte, prin care targa nu ar fi 
încăput și care au trebuit lărgite. Adunând zilele și orele petrecute în subteran, putem 
vorbi de cal mai mare exercițiu organizat vreodată în 
România. Derularea exercițiului a pus în evidență 
nivelul tehnic ridicat la care se află structurile 
salvaspeo. Faptul că targa a putut fi extrasă de la cota 
-130m fără a fi necesară scoaterea victimei este 
rezultatul numeroaselor ore de derocare a 
strâmtorilor efectuate în turele de pregătire a 
exercițiului.  
            Un aspect specific acestei peșteri îl reprezintă riscul de viitură. In timpul turelor 
pregătitoare echipele au semnalat prezența unei mari cantități de apă (cascadă) de la cota 
-130m în jos. In timpul turei pregătitoare 5, s-a putut observa cum vine unda de viitură: 
extrem de rapid și abundent fiind exclusă posibilitatea de a urca pe coardă. Acest risc ne-
a determinat să amânăm exercițiul care trebuia să se deruleze la sfârșitul lui iunie. De 
asemenea, în ziua exercițiului, din cauza unei 
prognoze meteorologice proaste (care s-a adeverit), 
s-a luat decizia de a nu se depăși cota de -130m. Din 
păcate, la ora actuală, nu există nici o altă variantă de 
a extrage targa. Sperăm că explorările viitoare vor 
duce la descoperirea unor noi pasaje care să nu mai 
fie expuse riscului de viitură.  
           Timpul necesar echipării salvaspeo și 
extragerii tărgii a fost de 8 ore, foarte bun în 
condițiile date (numeroase săritori și pasaje 
strâmte). Nu trebuie însă uitat faptul că targa a fost extrasă doar de la cota -130m. Până 
în zona în care peștera trece de la dezvoltarea preponderent verticală (marcată de puțuri 
și strâmtori) la cea cu dezvoltare preponderent orizontală (dezvoltată pe galerii și săli 
spațioase) mai sunt de coborât încă 300m. Se impune organizarea unui exercițiu național, 
cu participare mult mai numeroasă care să aibă ca obiectiv extragerea tărgii de la o cotă 
de minim -350m. Doar atunci se va putea considera că există create premisele unei 
intervenții eficiente.  
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3.2.7.  Școala Națională de Salvaspeo de la Roșia 06 – 14.10.2018 
          I n perioada 06-14.10.2018 s-a desfa s urat S coala 
Nat ionala Salvaspeo. Locat ia s colii salvaspeo a fost î n 
situl Natura 2000 Munt ii Pa durea Craiului Defileul 
Cris ului Repede, comuna Ros ia, judet ul Bihor, Roma nia. 
Pe teritoriul sitului se ga sesc mai mult de 1500 pes teri 
dintre care cea mai lunga  este Pes tera Va ntului (50 
kilometri lungime) si cea mai ada nca este Avenul 
Stanul Foncii ( 340 metri denivelare). 
       Şcoala Națională Salvaspeo Roșia 2018 a fost a 9-a ediție a școlii 
naționale salvaspeo ce se desfășoară din 2008 la Roșia, Bihor. Școala 
Națională Salvaspeo este cea mai importantă acțiune din calendarul 
Salvaspeo România. 
        La această școală au participat 17 persoane dintre care 15 
cursanți și 2 instructori. Din cadrul SPJ Salvamont-Salvaspeo Cluj au 
participat 3 membri, din care un instructor Papiu Felician și doi 
cursanți Simo Csilla și Bede Erika.  
          În cadrul acestei școlii speologi cu experiență învață tehnici de 
salvare salvaspeo care constă în teorie, curs medical, partea practică 
a tehnicilor la faleză, iar apoi aplicarea tehnicilor și echipărilor în 
subteran. Pe parcursul unei săptămâni toți cursanții exersează 
echipările specifice salvaspeo.  
               În fiecare an școala salvaspeo se încheie cu un Exercițiu 
Național Salvaspeo la care participă toți cursanții școlii dar și mulți alți 
salvaspeologi din întraga țară. Cei doi cursanți din cadrul Serviciului 
nostru au absolvit școala cu calificativul admis. 
 
3.2.8.  Exercițiul Național Salvaspeo din Peștera cu apă de la Bulz 
13.10.2018 
           În data de 13.10.2018 s-a desfăşurat Exercițiul Național 
Salvaspeo de la finalul Școlii Naționale de Salvaspeo, care s-a 
desfășurat în Peștera cu apă de la Bulz, jud. Bihor.  
        La ora 9.30 se face o scurta recunoastere a traseului activ al 
peșterii de către Consilierii responsabili de exercițiul. La ora 09.45 
echipa de TSA intra în peșteră cu misiunea de a echipa verticala de 10 
metri ce urcă pe activ și urcarea plus coborârea de pe 
fosil la sifonul 2. Între timp afară se ține o sedință 
tehnică cu salvatorii speologi, prezentarea traseului 
ales pentru evacuare și împarțirea echipelor în 
subteran. Pentru evacuarea tărgii s-a ales un traseu 
lung de aproximativ 800 metri și cu o denivelare 
pozitivă de 40 metri. 
          La acest exercițiu au participat 40 de 
salvaspeologi și speologi din toată țara. Din cadrul SPJ 
Salvamont-Salvaspeo Cluj au participat 5 membri, din care 4 salvatori de peșteră și unul 
în curs de pregătire. Exercițiu a durat aproximativ 8 ore de la intrarea primei echipe și 
ieșirea ultimului salvator. 
            La final s-a ținut o ședință tehnică și s-a spălat echipamentul, apoi s-a inventariat. 
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3.2.9 Congresul European de Salvare Speologica  
 În perioada 1-4 noiembrie 2018 trei membri (Vari Laszlo – Consilier Tehnic 
Județean, Mezei Robert – Tehnician Salvaspeo și Toth Attila – Șef Serviciu) ai serviciului 
au participat la Congresul European de Salvare Speologica organizat de ECRA 
(European Cave Rescue Association).  
 Conferința a avut ca scop dezbaterea tehnicilor folosite în salvarea din mediu 
speleal de serviciile din diferite țări, respectiv prezentarea de echipamentele noi apărute 
pe piața. Pe lângă expunerile teoretice și discuțiile pe ateliere (salvare scafandrii, tehnici 
de dezobstrucție, ancore artificiale), s-au organizat și ședinte practice de salvare din 
abrupt, precum și teste de rupere a diferitelor tipuri de corzi și de rezistență a ancorelor 
mecanice de tip multi-monti. 
 Ca urmare a acestei conferințe Serviciului Public Județean Salvamont Salvaspeo 
Cluj a fost invitat de Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Italia la un exercițiu 
comun în anul 2019. 
 

3.3 Intervenţii/accidente 
 
 In cursul anului 2018 nu au fost intervenții salvaspeo pe teritoriul Județului Cluj. 
 

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 75% dintre echipamentele 
prevăzute de Legea 402/2006 și de deciziile CORSA. Din fericire, echipamentele 
personale ale voluntarilor acoperă necesarul în cazul unei intervenții. O importantă 
dotare achiziționată anul acesta a reprezentat-o sistemul de comunicație prin fir, format 
din 5 aparate telefonice.  
 

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. La ora actuală atât prin numărul de salvatori cât și prin dotările 
individuale și collective, Serviciul îndeplinește toate criteriile solicitate prin Legea 
402/2006 Salvaspeo și baremurilor impuse de către Corpul Român Salvaspeo - CORSA. 
Planul de pregătire salvaspeo a fost integral indeplinit. Interesele serviciul au fost în 
continuare reprezentate în cadrul Consiliului Director CORSA. S-au realizat noi contacte 
pe plan international, fiind create premisele unor viitoare colaborări extrem de utile. 
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 Având în vedere că în 2018 nu a fost nici o intervenție salvaspeo nu putem vorbi 
despre o rată de success, dar având în vedere că există toate premisele pentru 
respectarea procedurilor de intervenție, ne exprimăm convingerea că în cazul unei 
intervenții reale rata de success va fi de 100%. 
 Concluzionăm că indicii de performanță au fost depășiți.  
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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 unul dintre obiectivele cele mai importante de 
dezvoltare a serviciului în ultimii ani. Ca urmare, 
importante resurse financiare au fost dirijate pentru 
realizarea obiectivelor propuse. Ce este foarte 
important de subliniat este existența unor entuziaști 
(angajați și voluntari) în cadrul membrilor 
salvamont care doresc să se implice în această 
activitate care, trebuie să recunoaștem, implică cele 
mai mari riscuri.  
 
Resurse Umane 
 Formarea echipei de scafandrii a început în 

anul 2014. In momentul de față echipa este formată din 5 angajați și 5 voluntari. 
Nivelul celor 10 este următorul: 3 persoane au nivel de începtori ”Open Water”, o 
persoana are nivel ” Advanced”, 5 persoane au nivel de scafandru salvator ”Rescue” și o 
persoană cu nivel de instructor. 
 
 

4.2 Pregătire profesională 
(Şcolarizare/Antrenamente/Exerciţii/Conferinţe/Instruiri/Cursuri)  
 
 Curs de perfecţionare profesională a scafandrilor din cadrul structurilor 
salvamont, editia a II-a. 
 În perioada 27-29.08.2018 s-a organizat un Curs de perfecţionare profesională a 
scafandrilor din cadrul structurilor salvamont , ediția 
II-a. Acest curs a fost organizat de Asociația Națională 
a Salvatorilor Montani din Romania și Serviciul 
Public Județean Salvamont-Salvaspeo Hunedoara, în 
localitatea Râușor, jud. Hunedoara. 
          Această întâlnire a avut ca temă pregătirea 
profesională a personalului implicat în acest tip de 
intervenţii, analiza şi identificarea celor mai bune metode de intervenţie acvatică în 
lacurile din zonele montane și apele curgătoare, colaborarea intre strucurile Salvamont-
Salvaspeo în cadrul acestor activități și analizarea procedurilor propuse și emise de 
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ANSMR. Au participat 16 scafandri, dintre care 14 cursanți și 2 lectori. Cursanții au fost 
din cadrul serviciilor județene Cluj, Arad, Mureș și Hunedoara. Din cadrul SPJ Salvamont-
Salvaspeo Cluj au participat 3 persoane: Fratila Gheorghe, Polereczky Adrian și Lazar 
Zsolt (scafandrii atestați cu brevete internaționale – Rescue Diver). 
               Discuțiile teoretice s-au ținut în cabana Salvamont Hunedoara din Râușor, iar 
aplicațiile practice au avut loc la Lacul Gura Apei, aflându-se la 40 km distanța de locul de 
cazare. Au fost două sesiuni de teorie și trei ieșiri la lac pentru sesiunile practice. 
Aplicațiile au fost susținute de către un instructor internațional dl. Szabo Jeno.  
 Tema principală a cursului a constituit-o scufundarea în condiții extreme utilizând 
ghidajul de la suprafață. Au fost testate niște măști full-face cu sistem de comunicație care 
permite menținerea permanentă a legăturii dintre scafandru și exterior. 
 
 Antrenamente de scufundare la lacurile Tarnița și Beliș 
  S-a stabilit un program de pregătire pentru 
anul 2018, astfel încât fiecare scafandru să 
acumuleze un număr de minim două scufundări pe 
lună, adică 24 scufundări pe an. Acest program de 
pregătire este format din antrenamente la bazinul 
Universității Tehnice Cluj-Napoca și antrenamente în 
lacurile Tarnița, Beliș și Mina 34. Din diferite motive 
(în principal probleme medicale) nu s-au putut 
efectua mai mult de 12-15 scufundări în medie pe an. 
S-a reușit inițierea a 3 noi membri dintre care 2 au 
absolvit și au brevetul internațional de Open Water. 
 

4.3 Intervenții 
 
 Acțiune de căutare a persoanei dispărute pe lacul Fântânele -Beliș 
 In data de 21.07.2018 serviciul 112 a fost alarmat de niște turiști despre faptul că 
pe lac există o barcă care se rotește fără a fi nimeni în ea. Ulterior s-a constat că există o 
persoană dispărută, pentru găsirea acesteia fiind întreprinse căutări de către Salvamont 
Cluj, Pompieri, Poliție, Jandarmerie, Autorități Locale, Romsilva, Unitatea Militară de 
Scafandri Constanța, Voluntari din Olanda cu câini, localnici, familia, etc. 
 Intrucât acestă acțiune a fost una de mare anvergură, vă prezentăm intregul șir al 
evenimentelor: 
Sâmbătă 21.07.2018 
23.16 – Directorul serviciului este alarmat prin 112 cu privire la existența unei bărci pe 
lac care se rotește fără a exista nici o persoană în ea.  
23.19 – Este alertată echipa de serviciu din zonă 
care pleacă să recupereze barca. 
23.20 – Se pune în prealertă echipa de scafandri. 
23.30 – 0.10 – Echipa de serviciu (Cățănaș Ovidiu, 
Anghel Ovidiu) reușește localizarea bărcii, pleacă cu 
o barcă personală pentru recuperare, unul dintre 
salvamontiști sare în barca care se rotea pe lac și o 
aduce la mal. In barcă sunt găsite telefonul și vesta de salvare ale persoanei dispărute. 
Duminică 22.07.2018 
0.10 - 1.10 – Echipa caută pe lac și pe maluri indicii.  
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9.00 – Echipa de serviciu (Cățănaș Ovidiu, Anghel Ovidiu, Neag Eusebiu) cu o barcă 
privată cu sonar sunt prezenți pe mal pentru începerea căutărilor. Informațiile de la 
martori sunt contradictorii și nu se poate stabili o zonă de căutare pentru scafandrii.  
10.30 – Barca serviciului ajunge la lac și începe căutarea. Sunt implicați 5 membri ai 
serviciului (Frățilă Gheorghe, Toth Attila, și cei 3 de serviciu). Aria de căutare este 
redată pe imagine.  
12.30 – Sosește încă un membru (Roman Codrin) cu un sonar 3D performant. Se 
continuă căutarea și se identifică un posibil punct de 
căutare pentru scafandri. Este vorba despre un 
obiect aflat în suspensie la adâncimea de 27 m în 
apropierea malului stâng. Informația este transmisă 
către scafandrii de la ISU Arad care își declină 
competența.  
14.00 – Se solicită echipa de scafandri de la SPJSS 
Cluj, cu precizarea că va trebui să aștepte 
stabilizarea vremii din cauza furtunii care se anunța. 
17.00 – Echipa de căutare de pe lac găsește șlapii victimei, pe malul drept. 
18.40 – Echipa de scafandri a SPJSS Cluj (Frățilă Gheorghe, Polereczky Adrian, Trifan 
Vasile) începe pregătirile pentru intrarea sub apă. Se pleacă cu 2 bărci și 3 scafandri 
echipați. Condițiile meteo devin stabile. 
19.00 – 2 scafandri intră sub apă pentru a verifica obiectul semnalat de sonar. Se 
coboară pe o ancoră până la adâncimea de 21m, de unde se derulează un fir până la 31m 
adâncime pentru a se putea baleia zona (căutare în semicerc). Scufundarea durează 32 
min. și nu identifică obiectul semnalat de sonar. Condițiile de scufundare au fost: 
vizibilitate 1,2m, temperatură minimă 9 grade, fund cu depunere masivă de sedimente 
(mâl). 
20.34 – Intră al treilea scafandru pentru a baleia o alta zonă până la adâncimea de 25 m. 
Scufundarea durează 15 minute, fără succes. 
21.20 – Scafandri se dezechipează, barca este scoasă de pe lac.  
21.30 – Se pleacă din zona lacului.  
00.40 - Ultimul salvator ajunge acasă. 
Deplasarea în zonă s-a făcut cu 1 mașină a serviciului și 3 mașini personale. 
Miercuri 25.07 2018 
 Se reiau căutările cu scafandri. Participă Frățilă Gheorghe, Trifan Vasile, Irimieș 
Cristi și Polereczky Adrian – scafandri, Toth Attila, Anghel Ovidiu, Roman Codrin 
căutare cu sonarul. 
 Se caută încă o dată în zona scufundărilor de 
duminică, dar fără succes. Echipa de căutare cu 
sonarul identifică și marchează o posibilă țintă in 
zona malului drept. Scafandri se mută în acea zonă. 
Se fac 4 scufundări (echipe de 2 pers.), se montează 
un fir ghid până la adâncimea de 24 m. Se baleiază o 
zonă cuprinsă între adâncimile de 25-14m, în 
sectorul unde s-au găsit șlapii victimei. Nu se găsește victima. In continuare informațiile 
de la localnici sunt contradictorii. 
 S-au folosit 2 bărci (1 personală și 1 a serviciului) și 4 mașini (1a serviciului și 3 
personale). 
Vineri 27.07.2018 
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 Sosește la Beliș o echipă de scafandri de la o 
unitate militară din Constanța, cu sonar de fund și 
scafandri de mare adâncime. Frățilă Gheorghe și 
Roman Codrin se deplasează la fața locului pentru a 
da informații și a ajuta echipa armatei să localizeze 
zona în care s-a căutat. Deplasarea s-a făcut cu 1 
automobil și 1 ATV personale. Echipa din Constanța 
rămâne până miercuri, dar nu reușește să găsească nimic. 
Miercuri 8.08.2018 
 In urma patrulărilor în zonă, salvatorul montan Anghel Ovidiu semnalează 
apariția de spumă în zona în care s-au găsit șlapii. 
Duminică 12.08.2018 
 Se reiau căutările cu scafandri în zona unde au fost semnalată spuma. Frățilă 
Gheorghe și Irimieș Cristian baleiază zona la adâncimea de 30m. Sunt sprijiniți de la 
suprafață (Barca serviciului) de Anghel Ovidiu, Iuga Teodor și Toth Attila. Nu se 
identifică nimic. Deplasarea s-a efectuat cu o mașină 
personală și una a serviciului. 
6-10.11.2018 
 In data de 5.11.2018 sosește o echipă din 
Olanda cu 2 câini de căutare a cadavrelor sub apă. 
Din partea serviciului participă scafandrul Irimieș 
Cristi și salvatorul montan Roman Codrin pentru 
asistență la suprafață, coordonare și căutare cu sonar. Au fost implicați și salvatorii 
montani de serviciu. In locurile indicate de câini și de sonar, scafandrul a efectuat 
următoarele mai multe imersii, unele de mare adâncime utilizând amestecuri de gaze cu 
heliu. 

Nr. Adâncime Timp 
1 60 m 75 min. 
2 25 m 47 min. 
3 58 m 87 min. 
4 62 m 82 min. 

 
Concluzii 
 Cu toate eforturile susținute din partea atât de multor instituții și persoane nu a 
putut fi identificat cadavrul. Motivul principal îl constituie lipsa informației cu privire la 
locul în care s-a înecat victima. In lipsa acestei informații căutarea s-a bazat pe lucrul cu 
sonarul. SPJSS Cluj nu deține în dotare un sonar propriu, dar s-a apelat la aparate 
deținute de membri. Cu toate acestea, nici măcar sonarul performant al armatei sau 
câinii special antrenați nu a putut localiza victima. Căutarea scafandrilor prin baleierea 
anumitei zone are șanse mici de reușită din cauza vizibilității extrem de reduse. 
 

4.4  Prevenția 
 
 Triatlon Colibița 
 In urma cererii nr. 16892/20.08.2018 a CJ Bistrița Năsăud, înregistrată la CJ Cluj 
cu nr. 27620/21.08.2018, prin care se solicită asistență la evenimentul Maratonul Via 
Maria Theresia, din data de 25.08.2018 în jud. Bistrița-Năsăud, o echipă de scafandri ai 
SPJSS Cluj, formată din Frățilă Gheorghe și Lazar Zsolt s-a deplasat la acest eveniment cu 
o mașină personală. Ora plecării din Cluj: 7.00. Începând cu ora 10, echipați pentru 
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intervenția subacvatică, cei 2 scafandri au însoțit concurenții pe traseul acvatic de 
aproximativ 2 km, într-o barcă aparținând ISU Bistrița-Năsăud. In timpul concursului nu 
au fost incidente. Partea de înot s-a încheiat la ora 11. Echipa a revenit în Cluj în jurul 
orei 14. 
 

4.5 Baza materială 
 
                Pe parcursul anului 2018 s-au achiziționat câteva piese din echipamente 
individuale și colective specifice activității de scufundare. O importantă achiziție (nu din 
punct de vedere financiar ci din a posibilităților noi pe care le crează) a fost sistemul de 
amestec al aerului cu oxigen. Folosirea acestuia permite scafandrilor utilizarea de 
amestecuri denumite în activitatea specifică NITROX. O altă importantă achiziție a 
constituit-o un appgrade la compresorul din dotare care permite incărcarea buteliilor cu 
aer de mai bună calitate. 
 Nivelul actual de dotare ne permite să intervenim cu o echipă de 5 persoane la 
adâncimi de până la 40m.  
 

4.6 Realizarea indicilor de performanţă 
 
 La nivelul de pregătire continuă și pregătire de specialitate s-au realizat 
obiectivele propuse în proporție de 50 %, în special din cauza problemelor medicale. 
Indeplinirea parțială a acestui obiectiv reliefează necesitatea creșterii numărului de 
scafandri înalt calificați din cadrul echipei pentru a evita incapacitatea de intervenție în 
cazul unor probleme medicale care apar destul de frecvent (răceli, otite, infalări ale 
mucoasei sinusale, etc.) 
 Acțiunea de căutare de la Beliș nu a fost încununată de identificarea cadavrului, 
dar având în vedere că nici cea mai capabilă echipă din România, cea a armatei, nu a reușit 
mai multe decât noi, nu considerăm aceasta un eșec. Dimpotrivă, implicarea noastră a fost 
foarte bună, cele mai multe acțiuni concrete și rezultate fiind furnizate de salvamontiștii 
și scafandri noștri. De remrcat viteza de răspuns foarte bună la prima alarmare. Cu toate 
că am fost anunțați ultimii am reușit să ajungem primii la barca care se rotea pe lac și s-o 
recuperăm. 
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Capitolul V – FORMAȚIA VLĂDEASA 
 

 Am considerat necesar să tratăm într-un capitol separat acest subiect pentru că a 
implicat multă muncă și alocarea unor resurse importante pâna la stabilirea unui sistem 
de lucru care să se ridice la standardele pe care ni le dorim. 
 

5.1 Necesitatea 
 In ultimii 6 ani activitatea Salvamont pe raza teritorială a UAT-urilor Mărgău, 
Săcuieu, Beliș și Poieni a fost asigurată de un serviciu local salvamont (sau ca structură 
în cadrul primăriei sau ca serviciu externalizat). De-a lungul timpului s-a dovedit că 
această variantă a avut și părțile ei bune dar și părțile ei rele. Consiliul Județean Cluj a 
sprijinit activitatea salvamont din zona respectivă prin darea în folosință gratuită a 
refugiilor salvamont Doda Pilii, Beliș și Vlădeasa și a unor piese de echipament. 
 In anul 2017, așa cum reiese și din adresa Asociației Salvamont Vlădeasa (cea 
care a asigurat serviciile salvamont în zonă), activitatea s-a derulat în condiții grele 
datorită subfinanțării din partea primăriilor. Conform adresei respective “asociația nu 
mai poate sa își îndeplinească sarcinile ce îi revin” pe  linia prevenirii accidentelor și a 
salvării persoanelor aflate în dificultate în munți, așa cum prevede HG77/2003, ca 
obiect principal de activitate salvamont. 
 Zona celor 4 comune include unele dintre cele mai importante obiective turistice 
din Județul Cluj, dintre care amintim: Lacul Fântânele-Beliș, Masivul Vlădeasa, Cascada 
Vălul Miresei, Zona Carstică Ic Ponor, Valea Drăganului și Barajul Floroiu. Este o zonă cu 
o suprafață mare, cu un trafic turistic important, în care, de-a lungul timpului, au fost 
numeroase intervenții pentru salvarea de persoane. 
 Asigurarea serviciilor salvamont locale de către primării nu este obligatorie, 
pentru că HG 77/2003, art. 4, prevede: În localităţile pe teritoriul cărora există trasee 
turistice montane şi/sau pârtii de schi consiliile locale pot organiza, în condiţiile legii, 
servicii publice locale SALVAMONT. In schimb la nivelul județului este obligatorie 
asigurarea serviciilor salvamont, așa cum este prevăzut în HG 77/2003, art. 2: Consiliile 
judeţene în a căror rază administrativ-teritorială se află trasee montane şi/sau pârtii de 
schi organizează servicii publice judeţene SALVAMONT care coordonează activitatea de 
prevenire a accidentelor montane şi de salvare în munţi a persoanelor accidentate şi a 
bolnavilor. Conform prevederilor expuse anterior, în momentul în care serviciile locale 
dispar (nefiind obligatorii), arealul montan trebuie preluat de serviciul județean. 
 Pentru asigurarea serviciilor salvamont în zona montană respectivă am 
considerat necesară crearea unei noi Formații Salvamont, pe care am denumit-o 
Formația Vlădeasa. Intrucât structura de personal a serviciului nu ar fi permis 
asigurarea în condiții bune a serviciilor salvamont pe raze celor 4 comune, s-a recurs la 
varianta externalizării serviciilor aferente Formației Vlădeasa. 
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 Forma de atribuire a contractului de prestări servicii a fost prin selecție de oferte 
prin procedură proprie. Acest tip de servicii nu a intrat sub incidența Legii 98/2016 
privind achizițiile publice, fapt confirmat și de Agenția Națională pentru Achiziții 
Publice ca răspuns la o adresă prin care le solicitam un punct de vedere. In urma 
derulării procedurii contractul a fost atribuit Asociației de Salvare Montană Vlădeasa, 
începând cu luna iulie. Ca urmare, raportul următor se referă la perioada iulie-
decembrie. 
 

5.2 Resurse Umane 
 
 Asociația Salvamont Vlădeasa are numar de 25 de membrii, dintre care 11 
salvatori montani atestați, 2 în curs de pregătire și 12 aspiranți. 
 

5.3 Pregătire profesională  
(Şcolarizare/Antrenamente/Exerciţii/Conferinţe/Instruiri/Cursuri)  
 
 La inceputul lunii iulie am participat cu 5 salvatori montani la exercițiul de 
salvare din plan vertical din Cheile Turzii organizat de către SPJSS Cluj. In luna august 
tot la invitația SPJSS Cluj, am participat la un exercițiu de căutare, salvare aeropurtată, 
exersând diferite tehnici de extracție, evacuare a victimei insotiță de salvator, cu 
ajutorul unui elicopter al IGAV. 
 

5.4 Intervenţii/Accidente 
 
 De la 1 iulie 2018 până la sfârșitul anului 2018, la Salvamont Vlădeasa au fost un 
numar de 7 intervenții, anunțate prin dispeceratul 112, în mod direct de victime sau de 
aparținători, sau de cei cu probleme minore care s-au prezentat la una din bazele noastre: 
- iulie - turist cu plaga tăiată palma dreaptă,  s-a prezentat la refugiul de la Răchițele 
          - căutare persoană rătăcită în zona localității Dealul Negru 
- august - turist maghiar rătăcit în zona Pietrele  Albe 
- septembrie -2 turiști surprinși de ploaie torențială pe creasta Masivului Vlădeasa 
                      - persoană cu traumatism membru inferior între Cabana Vlădeasa  și Rogojel  
                      - turistă cu stare de panică pe fondul unei hipoglicemii, s-a prezentat la baza 
din Doda Pilii 
                      - turist cu fractură de tibie si peroneu, în Cheile Someșului Cald 
 

5.5 Prevenţie: Permanenţă/Patrulare  
 
 Activitatea de permanență se derulează conform programării stabilite prin 
contract, având o acoperire mai redusă în perioadele cu trafic turistic mic. Programarea 
se trimite la inceputul fiecărei luni la SPJSS Cluj spre aprobare. 
 

5.6 Asistenţă/Colaborare la alte evenimente montane 
 
 În iulie în  Valea Draganului, am fost prezenți la Music Outdoor Experience 
(MOX), în august, Runsilvania, Smida Trail Run, Smida Jazz Festival, în septembrie 
Apuseni Ultra Race, în octombrie am răspuns invitației școlilor din Valea Drăganului și 
Poieni, în cadrul săptămânii „Școala altfel”. 
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5.7 Alte activităţi  
 
 INTREȚINERE BAZE 
 La baza din Doda Pilii s-au efectuat lucrări de schimbare a unor țevi , de schimbare 
a  traseului acestora, pentru a eficientiza randamentul instalației de încălzire și apă, s-au 
confecționat rafturi pentru bucătărie, s-a zugrăvit complet bucătăria, s-au schimbat în 
toată cabana prize, intrerupătoare, baterii de chiuvetă, robineți și s-au instalat plase 
impotriva insectelor. 
 La baza de pe Vlădeasa, s-au schimbat întrerupătoare și prize defecte sau 
necorespunzatoare, s-au confecționat priciuri pentru dormitorul principal, măsuta cafea 
pentru holul de la etaj, rafturi, mască chiuvetă în bucătarie, dulăpior pentru unul din 
dormitoare, rafturi în magazie, s-a zugravit complet bucătăria, s-a aplicat spumă pe la 
ramele geamurilor și ușilor pentru a îmbunătăți izolația termică. 
 
 REMARCARI TRASEE 
 S-a instalat deasupra Pietrelor Albe, un stâlp pe care am montat 4 săgeți 
indicatoare. Am revopsit stâlpii din curtea Cabanei Vlădeasa precum și sagețile 
indicatoare de pe aceștia. Am remarcat complet traseul cruce galbenă care leagă Doda 
Pilii de Răchițele, excepție facând zona unor poieni unde este nevoie să instalăm stâlpi. 
Am marcat de la zero un traseu nou, Circuitul Grotelor, aflat în vecinătea Cascadei Valul 
Miresei. Traseul marcat cu triunghi albastru refăcut parțial, Cabana Vlădeasa-Gura Zârnii 
(Valea Drăganului) până în zona Vf. Plaiului, unde doborâturile cauzate de furtuna din 
toamna anului 2017 au format un baraj imposibil de trecut. Se lucrează la indepărtarea 
materialului lemnos căzut la pamânt. Traseul punt roșu, Circuitul mic al Vlădesei, parțial, 
până la ieșirea in creastă, unde avem nevoie de stâlpi pentru a continua marcarea către 
stația meteo de pe vârf, spre Vlădeasa sud până la padure, coborand pe creastă pe 
deasupra Pietrelor Albe. Triunghi galben, care face legătura între drumul forestier și 
punctul albastru din zona minei, parcurgând zonele numite Boaica si Făget. Acest traseu 
a fost refăcut parțial in treimea superioară, afectat de furtuna din 2017. Circuitul Pietrelor 
Albe, marcat cu punct galben, revopsit parțial în zonele deficitare. 
 
 

5.8 Baza materială 
 
 In conformitate cu contractul de prestări servicii, asociația trebuie să asigure 
întreaga bază materială. Acesastă responsabilitate se extinde și asupra întreținerii celor 
2 baze de salvare (Doda Pilii și Vlădeasa) care sunt date în folosință pentru derularea 
serviciilor de permanență. Pe lângă aceste 2 baze, asociația mai deține o bază la cascada 
Vălul Miresei care este folosită exclusiv în activitatea salvamont. 
 Asociația derulează un proiect de finanțare nerambursabilă în valoare de 
200.000 Euro prin care se vor achiziționa difverse dotări și echipamnte, inclusiv 
mijloace de transport. 
 

5.9 Realizarea indicilor de performanţă 
 
 Asociația depune lunar rapoarte de activitate care sunt evaluate de către SPJSS 
Cluj. In baza aprobării acestor rapoarte se emit și se plătesc facturile lunare. Până la 
această dată, nici un raport lunar nu a fost respins. 
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Capitolul VI - ARII PROTEJATE  
 

6.1 Misiune, Resurse Umane 
 
 MISIUNE:  
 Biroul Arii Protejate din cadrul SPJSS Cluj a apărut în urma inițiativei Consiliului 
Județean Cluj de a se implica mai activ în gestionarea și promovarea potențialului 
turistic al Ariilor Protejate Cheile Turzii și Cheile Turenilor. In vederea punerii în 
practică a acestei inițiative a fost încheiat un parteneriat între 
Consiliul Județean Cluj, SPJSS Cluj și Natura 2000 Trascău 
(Administratorul Sitului Trascău), în vederea administrării în 
parteneriat a celor 2 arii protejate. Instrumentul prin care s-a 
realizat administrarea de către CJ Cluj a fost Biroul Arii 
Protejate din cadrul SPJSS Cluj. Colaborarea a funcționat foarte 
bine până în noiembrie 2018, când Natura 2000 Trascău a 
primit o notificare din partea Agenției Naționale pentru Arii 
Naturale Protejate prin care era informată că, prin aplicarea 
prevederilor OUG 75/2018, nu mai are calitatea de 
administrator a sitului Trascău. Pe cale de consecință, 
protocolul de colaborare a devenit nul, respectiv Biroul Arii 
Protejate și-a pierdut obiectul muncii. Din acel moment s-au întreprins mai multe 
demersuri pentru găsirea unei soluții pentru continuarea activității, în momentul de față 
se așteaptă un răspuns din partea Ministerului Mediului la o adresă prin care solicitam 
un punct de vedere legat de preluarea în administrare a sitului Trascău de către 
Consiliile Județene Alba și Cluj. 
 In conformitate cu ROF aprobat prin HCJ 188/2017, Biroul arii protejate are 
următoarele atribuții: 
1. Asigură supravegherea și controlul în interiorul ariilor naturale protejate Cheile 
Turzii și Cheile Turenilor, precum și în zonele imediat învecinate, dar și aplicarea de 
sancțiuni pentru nerespectarea regulamentelor ariilor; 
2. Semnalează situațiile privind nerespectarea legislației privitoare la protecția 
mediului, autorizarea executării lucrărilor de construcții, amenajarea teritoriului și 
urbanismul, și regimul deșeurilor autorităților competente (garda de mediu, 
jandarmerie, poliție, administrator arie, administrația locală, județeană, etc.) în vederea 
aplicării măsurilor necesare; 
3. Promovează imaginea ariilor naturale protejate susmenționate, a activităților 
turistice convenite de comun acord prin pagini web, puncte de informare, pliante etc; 
4. Întreține amenajările turistice existente, participă la îmbunătățirea acestora acolo 
unde este cazul; 
5. Întocmește rapoarte anuale privitoare la gestionarea activităților turistice pe care le 
înaintează administratorului; 
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6. Întocmește și înaintează spre aprobare referatele de necesitate și oportunitate 
conform procedurii interne. 
7. Propune dotarea cu echipamente și participă la întocmirea proiectului bugetului 
serviciului. 
8. Elaborează strategii, planuri de dezvoltare, regulamente și reglementări cu privire la 
activitatea turistică în cele 2 arii protejate. 
9. Stabilește obiectivele de performanță ale personalului biroului și urmărește 
realizarea acestora. 
10. Asigură gestionarea eficientă și întreținerea bazei materiale. 
11. Propune instrucțiuni interne specifice, proceduri, de activitate, în conformitate cu 
ROF, regulamentul intern, hotărâri ale CJ Cluj, legislația aplicabilă. 
12. Întocmește și înaintează spre aprobare rapoartele lunare de activitate ale biroului. 
13. Asigură derularea instructajelor periodice în domeniul SSM, PSI și efectuarea 
analizelor medicale periodice ale angajaților. 
14. Asigură instruirea personalului asupra normelor de conduită a personalului, a 
regulamentelor aplicabile și urmărește respectarea acestora. 
15. Verificarea respectării prevederilor planului de management și al regulamentului 
Parcului Trascău și a regulamentelor specifice celor 2 arii; 
16. Verificarea aplicării regimului silvic, în condițiile legii; 
17. Verificarea respectării contractelor de pășunat; 
18. Activități de pază pentru prevenirea pescuitului și a vânatului ilegal; 
19. Participarea în mod activ la inspecții de fond sau parțiale pe raza parcului; 
20. Sprijinirea și/sau participarea la acțiuni de control ale instituțiilor abilitate, a 
oricăror forme de activitate, pe teritoriul parcului, în condițiile legii; 
21. Informarea, însoțirea și de monitorizarea vizitatorilor; 
22. Alarmarea imediată a Șefului Serviciul Salvamont în cazul constatării sau în cazul în 
care a fost informat despre producerea unui accident sau incident montan; 
23. Participarea la acțiunile specifice activității salvamont-salvaspeo-scufundări în 
limita nivelului de pregătire/calificare deținut;; 
24. Îndrumarea, organizarea și supravegherea activităților grupurilor de voluntari; 
25. Inițierea și participarea la acțiunile de întreținere a traseelor turistice, a 
amenajărilor turistice pentru practicarea activităților de aventură (escaladă, via ferrata) 
26. Identificarea factorilor de risc asupra biodiversității, monitorizarea acestora și 
propunerea de măsuri pentru diminuarea influențelor negative; 
27. Controlul biletelor de acces în zona taxabilă și sancționarea persoanelor fără bilet, 
conform regulamentului specific; 
28. Oferirea de informații, pliante, etc. în Centrele de Informare Turistică special 
amenajate; 
29. Comercializarea de produse promoționale în centrele de Informare 
30. Asigură îndeplinirea activităților de informare publică prin actualizarea permanentă 
a site-urilor și paginilor de pe rețelele de socializare ale serviciului, prin identificarea, 
centralizarea și publicarea informațiilor de interes public; 
31. Stabilește și menține o bună relație de comunicare cu mass-media și exercită 
activitățile specifice funcției de purtător de cuvânt al serviciului prin: 
- Elaborarea de comunicate de presă și transmiterea lor către mass-media prin adresa 
de email a serviciului, prin postarea pe site și pe rețelele de socializare; 
- Organizarea conferințelor de presă ale Serviciului; 
- Informarea în timp util și asigurarea accesului ziariștilor la activitățile și acțiunile de 
interes public organizate de Serviciului; 
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- Solicitarea de informații specifice în vederea valorificării acestora prin intermediul 
presei; 
- Realizarea materialelor de prezentare și imagine ale Serviciului și a materialelor 
fotovideo la evenimente, care urmează a fi puse la dispoziția mass-media, a altor 
persoane fizice sau juridice interesate sau publicului larg, în mod direct sau prin 
postarea pe site sau pe rețele de socializare; 
- Transmiterea, în vederea publicării corecte în presă, a comunicatelor de presă 
privind evenimentele legate de activitatea instituției; 
32. Asigură promovarea imaginii Consiliului Județean Cluj a Serviciului, a ariilor 
protejate Cheile Turzii, Cheile Turenilor, pe plan intern și în străinătate, prin elaborarea 
de materiale de promovare, mape, broșuri, pliante, afișe, materiale audio-video sau în 
format electronic precum și prin organizarea și participarea la diferite evenimente 
naționale și internaționale; 
33. Elaborează grafica unitară pentru panouri și indicatoare turistice la nivelul 
județului, în conformitate cu prevederile legale aplicabile; 
34. In vederea prezentării unitare, elaborează grafica pentru inscripționarea 
echipamentelor, a mijloacelor de transport, a altor instrumente de promovare a 
imaginii. 
35. Transmite spre avizare CJ Cluj acordurile de colaborare cu instituții similare din 
străinătate; 
36. Propune bugetul necesar susținerii diverselor programe de cooperări internaționale, 
deplasări în străinătate și activități de promovare în plan extern; 
37. Înregistrează, repartizează și soluționează sau urmărește soluționarea petițiilor 
adresate Serviciului prin verificarea și asigurarea rezolvării, cu respectarea prevederilor 
legale, a cererilor, reclamațiilor, sesizărilor și propunerilor formulate de cetățeni sau 
organizații legal constituite, în legătură cu probleme care fac parte din domeniul de 
activitate al Serviciului sau care i-au fost repartizate spre soluționare; 
38. Formulează propuneri, sugestii și observații necesare eficientizării proceselor de 
comunicare intra și interinstituționale; 
39. Îndeplinește și alte activități specifice aflate în legătură directă cu atribuțiile de 
serviciu, rezultate din acte normative sau încredințate de conducerea Consiliului 
Județean Cluj, sau a Serviciului; 
 
 RESURSE UMANE 
 Conform Organigramei SPJSS Cluj, BAP are in componență un Șef Birou, 3 
încasatori, 2 rangeri și un web-designer (relații publice). Dintre aceste posturi, 
momentan 2 sunt neocupate, dar sunt scoase la concurs. Din experiența anterioară 
presupunem că ocuparea lor va fi dificilă și va necesita mai multe scoateri la concurs. 
 

6.2 Pregătire profesională 
(Școlarizare/Antrenamente/Exerciţii/Conferinţe/Instruiri/Cursuri)  
 In perioada 06-17 august 2018 Șeful Biroului și cei 2 Rangeri au participat la un 
curs de formare profesională organizat de PROPARK ARII PROTEJATE SRL în județul 
Brașov. Toți trei participanți au absolvit examenul final. 
 Pe parcursul anului personalul biroului a participat la două cursuri de prim 
ajutor susținute de către medici de urgență, voluntari ai SPJSS Cluj. 
 In cursul lunii noiembrie, o parte dintre angajații biroului au participat la un 
exercițiu de evacuare a unui accidentat din Defileul Cheilor Turenilor,  
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6.3 Activitate curentă 
 
 INCASAREA TAXEI DE VIZITARE 
 Încasarea taxei de vizitare a rezervației 
Cheile Turzii s-a derulat fără întrerupere până în 
luna noiembrie (inclusiv), când a fost sistată din 
considerente de ordin legal. Personalul biroului a 
oferit o dată cu pliante și informațiile solicitate de 
către turiști. Din păcate au existat câteva dispute cu 
turiști recalcitranți care nu au dorit să plătească taxa 
de vizitare. Aceste dispute au fost gestionate cu 
inteligență de încasatori astfel încât nu s-a ajuns nici o dată la excese verbale sau 
confruntări fizice. 
 Punctele de încasare a taxei au fost recondiționate, iar cel din amonte a fost 
mutat pe o locație mai optimă având în vedere scopul lui. 
 In luna decembrie s-a finalizat instalarea unor aparate de 
încasare automată a taxei de vizitare. Acestea sunt funcționale, dar 
deocamdată nu au fost puse în funcțiune pentru că se așteaptă 
soluționarea problemei generată de preluarea în administrare a 
Sitului Trascău de către ANANP. 
 
 AMENAJAREA TRASEELOR DE VIZITARE, A TRASEELOR 
TURISTICE ȘI A CENTRULUI DE VIZITARE 

 I n cursul anului 2018 s-au efectuat mai multe lucra ri de 
reparat ii s i î ntret inere la traseul de vizitare al Cheilor Turzii: 

- completare cu pietris  s i turnat beton î n zona podul 4 Cheile 
Turzii. 

- intervent ie s i reparat ii, turnat treapta  suplimentara  podul 3 
Cheile Turzii 

- construire podet  cu numa rul 5 î n Cheile Turzii î n zona 
S ipotul Cheii 

- intervent ii s i reparat ii cablu podul 2 Cheile Turzii 
- construire trecere Pa ra ul Vapa, podet /pasarela  
- interventie poteca  surpata  traseu turistic punct rosu, 

constructie trecere turisti 
- reparat ii ale suprafet ei de parcurgere a podului 1 
- realizare a doua  locuri de popas s i achizit ie mobilier din 

lemn, ba nci s i mese pentru aceste locuri de popas 
 

 Pentru o mai buna  informare s i pentru cres terea 
atractivita t ii celor 2 arii protejate s-au instalat mai multe panouri informative: reguli 
de vizitare, panouri de bun venit, panouri tematice cu specii de fluturi, flori, pa sa ri. 
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 O realizare importanta  a serviciului, î n care au fost implicat i s i angajat ii biroului 
arii protejate a constituit-o echipare traseu vizitare al defileului 
Cheilor Turenilor. Inaugurarea acestui traseu s-a fa cut printr-un 
eveniment de presa  ce a inclus s i o expozit ie fotografica . 
 Angajat ii biroul au derulat intervent ii s i remarcare pe 
traseele turistice care pleaca  din Cheile Turzii (triunghi galben, 
banda galbena , punct ros u, punct albastru, triunghi ros u). 
 S-a reus it realizarea unui Centru de Vizitare pentru 
Rezervat ia Naturala  Cheile Turzii î n camera din cadrul refugiului 
salvamont preva zuta  init ial ca centru de informare. Acest centru a 
fost dotat cu mobilier rustic realizat î n regie proprie s i cont ine o 
macheta  cu Cheile Turzii  
 
 ACȚIUNI DE ECOLOGIZARE, CURĂȚENIE 

 In data de 22 aprilie 2018, cu ocazia Zilei 
Internat ionale a Pa ma ntului, a fost instalat un dispozitiv pentru 
recuperare/colectare des euri plutitoare pe Pa ra ul Ha s date, 
amonte Cheile Turzii  sub forma uni baraj provizoriu plutitor 
î mpotriva des eurilor, o idee inovatoare ce reprezinta , î n acelas i 
timp, s i o î ncercare practica  de a î mpiedica des eurile care 
plutesc pe luciul apei (peturi, pungi de plastic, etc.) sa  mai intre 
î n rezervat ie. In prealabil s-a obt inut acordul din partea 
prima rie s i Apele Roma ne. 
 S-au efectuat mai multe lucra ri de ecologizare s i 
igienizare organizate î n colaborare cu Consiliul Judet ean Cluj, 
prima riile din zona Cheilor Turzii s i Cheile Tureni, 
Administrat ia Natura 2000 Trasca u dar s i alte ONG-
uri, act iuni organizate î n 22 aprilie 2018 cu ocazia 
Zilei Internat ionale a Pa ma ntului, 10 mai 2018, 15 
septembrie cu prilejul Zilei Nat ionale a Cura t eniei s i 
23 octombrie 2018. 
 

6.4 Promovare  
 
 Angajat ii biroului au participat la dezbateri s i 
conferinte ava nd ca tema  valorificarea potent ialului 
turistic clujean, la î nta lnirea de lucru a Centrelor de 
Informare s i Promovare Turistica  din judet ul Cluj, 
eveniment organizat î n 29 iunie 2018 din init iativa 
Centrului Nat ional de Informare s i Promovare 
Turistica  la care au mai participat reprezentant i ai 
Ministerului Turismului ai asociat ilor de turism 
locale s i, respectiv, ai operatorilor care 
administreaza  obiective turistice din judet ul Cluj. S-a 
participat la activita t ile derulate î n cadrul sa pta ma nii ariilor protejate la un simpozion 
pe tema rolul potecilor tematice î n educat ia pentru cunoas terea naturii activitate 
adresata  cadrelor didactice din Turda s i î mprejurimi, custozi de arii protejate s i altor 
persoane interesate. 
 O activitate permanenta  este legata  de realizarea s i distribuirea de de materiale 
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informative s i pliante cu ha rt i oferite gratuit turis tilor care au vizitat î n acest an 
rezervat ia Cheile Turzii. 
 Pentru un impact vizual pozitiv, dar s i pentru statutul oficial pe care rangerii î l au, 
s-au realizat echipamente inscriptionate. 
 
 

6.5 Alte activităţi  
 
 In data de 10 iunie 2018, la init iativa s i î n parteneriat 
cu Asociat ia Pajura turda, s-a montat un catarg cu steag 
tricolor pe Colt ul Mischiului Cheile Turzii, eveniment 
organizat î n contextul î n care î n 2018 a fost celebrat 
Centenarul Marii Uniri. Este un obiectiv fotografic extrem de 
apreciat de turis ti, fiind vizibil de la mare distant a . Salvatorii 
montani din cadrul Serviciului Public Judet ean Salvamont-
Salvaspeo Cluj s i rangerii Biroului Arii Protejate au participat 
la act iune, asigura nd parcurgerea î n sigurant a  de ca tre 
echipa formata  din zece adult i s i s ase copii, a traseului dificil 
cu o diferent a  de nivel de aproximativ 200 de m. 
 Au avut loc mai multe activita t i de control î mpreuna  cu 
Garda de Mediu s i Administrat ia Natura2000 cu scopul de a 
verifica modul î n care sunt respectate reglementa rile legale ce 
interzic activitatea de pa s unat î n raza teritoriala  a acestei arii 
protejate de interes nat ional dar s i alte controale î n vederea 
solut iona rii problemelor legate de modul î n care sunt depozitate 
des eurile, construct ii neautorizate, deversare des euri pe cursurile 
de apa etc. 
 

6.6 Baza materială 
 

 Angajații Biroului de Arii Protejate au fost echipați în anul 2018 cu echipament 
adecvat pentru a oferi confort termic oricarui tip de activitate pe care aceștia urmează 
să o desfășoare în Cheile Turzii și Cheile Turenilor, totodata au fost achiziționate diferite 
scule și unelte cu care aceștia să poată acționa pe traseele turistice în diversele acțiuni 
de curățare a vegetației, reparații infrastructura turistică etc. 

Cea mai mare problemă rămâne în continuare lipsa unui mijloc de transport. 
 

6.7 Realizarea indicilor de performanţă 
  
 Activitatea biroului a fost una bună, fapt demonstrat prin creșterea încasărilor 
din taxa de vizitare la o valoare care nu a mai fost atinsă nici o dată de când această taxă 
se connstituie ca venituri la Consiliul Județean Cluj. De asemenea s-a reușit stabilirea de 
bune legături cu autoritățile locale, cu instituții implicate in protejarea mediului și cu 
ONG-uri. 
 Cele mai importante realizări sunt echiparea traseului de vizitare a defileuluji 
Cheilor Turenilor și montarea aparatelor de încasare automată a taxei de vizitare a 
rezervației Cheile Turzii. 
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 Marea provocare pentru acest an o constituie gasirea unei modalități pentru 
continuarea activității în urma efectelor aplicării OUG 75/2018 care, practic, ne-a lăsat 
fără obiectul muncii. 
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Capitolul VII - FINANCIAR 
 
 Din bugetul total utilizat, în suma de 3.573.387,38 lei, categoriile de cheltuieli 
făcute în anul 2018 de către SPJ SALVAMONT SALVASPEO CLUJ sunt: 
 
 I.Cheltuieli de personal în sumă totală de 2.031.021,00 lei, cheltuieli care 
cuprind atât salariile brute cât şi contribuţiile aferente pentru un număr de 28 persoane 
angajate cu contract individual de muncă în timp normal, la data de 31.12.2018.   
   
 II.Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă totală de 1.057.586,56 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 103.278,97 lei, echipamente 
necesare atât pentru dezvoltarea serviciului Salvaspeo, a diviziei de scafandrii şi pentru 
înlocuirea echipamentului uzat al salvatorilor montani cât și pentru echiparea rangerilor 
de la Biroul Arii Protejate; 
-cheltuieli cu echipamente colective necesare salvării în echipă şi alte obiecte de inventar, 
în sumă de 167.083,80 lei 
-cheltuieli cu pregătirea profesională a angajaţilor şi voluntarilor serviciului concretizate 
în şcoli salvaspeo, cursuri de perfectionare pentru salvatori montani, expert achiziții, 
conducători barcă, scafandrii, în sumă de 22.721,60 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 265.908,28 lei ; 
-cheltuieli cu materiale sanitare necesare acordării primului ajutor, în sumă de 4.958,08 
lei ; 
 În categoria cheltuielilor cu buna desfaşurare a activitaţii intră : 
-consumabilele de birou, materiale de curaţenie, în suma de 5.910,45 lei ; 
-cheltuieli cu încălzirea, energia electrică şi apă în sumă de 58.926,57 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 
32.760,34 lei ; 
-cheltuieli poştale, internet, telefon, tv in suma de 18.390,92 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 
312.508,25 lei 
 In anul 2018 s-a realizat externalizarea serviciului de salvare montana pentru 
Formația  Vladeasa, pe baza selecției de oferte prin procedură proprie, în urma căruia s-
a încheiat un acord cadru pe 4 ani. 
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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 65.139,29 
lei 
 
III.Cheltuieli de capital- total 484.779,82 lei 
În anul 2018 s-au făcut urmatoarele cheltuieli de investiţii: 
     - Sistem de autotaxare pentru Cheile Turzii, în sumă de 239.904 lei 
    -Autoutilitare de tip dublă cabină si platformă cu tracțiune integrală, reductor-2 buc, in 
suma de 244.875,82 lei. 
 Pentru ambele investiții s-a apelat la procedură simplificată pe SICAP. 
 
 

 
 
 
 După cum se poate observa cheltuielile de personal depășesc cu puțin 55% din 
totalul cheltuielilor, ceea ce inseamnă că există premizele unei dezvoltări sănătoase a 
serviciului. 
 

Buget

Cheltuieli de personal Bunuri și servicii Investiții
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Capitolul VIII. CONCLUZII 
 
 Anul 2018 a fost un an bun, cu o evoluție pozitivă la toate capitolele și în toate 
domeniile în care activăm. Dorim să punctăm doar câteve elemente importante: 
 SALVAMONT – s-a reușit preluarea activității la nivelul întregului județ, crearea 
Formației Vlădeasa și externalizarea activității către o asociație de salvare montană. 
Prin acțiunile întreprinse s-a reușit să se ajungă la o bună colaborare atât la nivelul 
conducerilor cât și la nivel de salvatori montani. Având în vedere experiența pozitivă și 
creșterea numărului de turiști în zona Cascada Vălul Miresei dorim suplimentarea 
serviciilor din Acordul Cadru încheiat pentru zona Vlădeasa. Am reușit achiziționarea a 
2 mașini ceea ce a rezolvat una dintre cele mai mari probleme cu care ne-am confruntat 
în anii trecuți. 
 SALVASPEO – marea realizare o constituie reînnoirea echipei cu voluntari 
entuziaști și bine pregătiți. Poate că, la prima vedere, nu eset o realizare deosebită, dar 
am rămas printre puținele centre din țară care se poate lăuda cu o echipă salvaspeo (15 
salvatori) completă și activă. 
 SCUFUNDĂRI – membri echipei au ajuns la un nivel ridicat de pregătire care 
implică inclusiv folosirea de amestecuri de gaze. Acțiunea de căutare de la Beliș a pus în 
evidență acest fapt. Totuși, ne-am lovit de faptul că numărul de membri înalt calificați 
trebuie să fie mai mare, datorită faptului că orice mică îmbolnăvire (răceală) poate crea 
incapacitatea temporară a scafandrului și descompletarea echipei. 
 ARII PROTEJATE – există 2 posturi vacante care au fost scoase la concurs. 
Situație de moment nu ridică probleme având în vedere că traficul turistic în perioada 
de iarnă în Ariile Protejate Cheile Turzii, Cheile turenilor este redus. Marea problemă o 
constituie găsirea unei formule de continuare a activității în urma efectelor produse de 
modificările legislative din domeniul administrării ariilor protejate. 
 


