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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.  
 Organigrama se prezintă astfel: Total posturi: 78, din care 28 angajați (4 
posturi de conducere, 24 de execuție) și 50 de voluntari. 
 Creșterea și diversificarea activității turistice a continuat și în anul 2019. Faptul că 
telescaunul din Mărișel a funcționat atât iarna dar mai ales vara (pentru traseele de 
biciclete) a contribuit în mod esențial la aceasta. Zona Băișoara - Buscat a devenit un 
punct de atracție pentru bicicliștii montani din toată țara, asfel încât traficul turistic a 
devenit important în perioade când în mod tradițional în zonă nu erau turiști. Numărul 
de competiții sportive în zona montană a continuat să crească, la fel și numărul de 
participanți înscriși. 
 Anul 2019 a stat sub semnul aniversării a 50 de ani de salvamont în Județul Cluj. 
Pentru a marca aceast moment am organizat mai multe manifestări cu un impact major 
și pozitiv în rândul populației și în media. Totodată, aniversarea a constituit un bun 
moment de a omagia contribuția seniorilor care au pus bazele salvamontului și a 
salvaspeo în JCluj. 
 În cursul anului 2019 Departamentul Contabilitate, Resurse Umane, Administrativ 
a fost reorganizat devenind birou, fapt ce va permite utilizarea mult mai eficientă a 
resurselor umane implicate în activitatea de la sediu. 
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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 și 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; 
 Serviciul acționează pe raza întregului județ, dar activitatea de permanență e 
centrată pe zonele cu afluență turistică ridicată, unde avem baze de salvare la Băișoara, 
Cheile Turzii, Beliș și Vlădeasa și  care e completată ocazional cu permanență acolo unde 
se impune. 
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2.1 Resurse umane: 
 
 Principala resursă în salvarea montană o reprezintă cea umană. Pe lângă cei 14 
salvatori montani angajați, serviciul 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 se bazează în mare măsură pe sprijinul voluntarilor. În 
continuare punem accentul pe atragerea de noi voluntari și formarea acestora ca 
salvatori montani.  
 Externalizarea Formației Vlădeasa către Asociația de Salvare Montană Vlădeasa, a 
funcționat bine, membri acesteia integrându-se bine în cadrul salvamontului județean. 
 O creștere importantă a resursei umane în anul 2019 am avut-o la capitolul 
aspiranți, un număr mare de entuziaști tineri s-au înscris în salvamont pentru a deveni 
(în următorii minim 2 ani) salvatori montani. 
 

2.2 Pregătire profesională: 
(Şcolarizare/Antrenamente/Exerciţii/Conferinţe/Instruiri/Cursuri)  
 
 Pregătirea salvatorilor montani este o activitate individuală permanentă care este 
completată cu activități organizate de serviciu sau organizate de Asociația Națională a 
salvatorilor Montani din România. De asemenea avem schimburi de experiență cu 
structuri similare din Europa. 
 
 23-24.03.2019  - Bivuac Muntele Mare 
 Pergătirea anuală a salvatorilor a început la 
sfârșitul sezonului de schi, în perioada 23-
24.03.2019 în zona Muntele Mare printr-o tură de 
anduranță pe schiuri cu bivuac. Scopul 
antrenamentului a fost de omogenizare a echipei în 
condiții de mediu extreme. 
 
 8-9 aprilie și 11-12 mai 2019 – Exerciții Județene Vară 
După încheierea sezonului de iarnă și la începutul sezonului de vară, în perioadele 8-9 
aprilie și 11-12 mai 2019 Serviciul a organizat două 
exerciții și antrenamente, specifice sezonului de vară 
cu angajații și voluntarii colaborând cu membri 
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 53 de persoane. 
 
23-28.04.2019 – Trofeo Melazzama 
 Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România a a vut inițiativa de a constitui o 
echipă de elită care să reprezinte România la cea mai dificilă competiție de schi-alpinism din 
lume: Trofeo Melazzama 2019. Pentru pregătirea membrilor acestei echipe, s-a organizat în 
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perioada 23-28 aprilie la Feltre, Italia un stagiu 
internațional de pregătire. Am avut marea satisfacție 
ca din echipa de 6 participanți din România, 3 au fost 
din cadrul serviciului nostru, ceea ce reprezintă o 
recunoaștere a nivelului ridicat de pregătire al 
salvamontiștilor noștri. 
 
10.06.2019 – Exercițiu de căutare 
În data de 10.06.2019 în Cheile Turzii s-a ținut un nou exercițiu cu tematica: metode de 
căutare a persoanelor rătăcite utilizând dispozitivele GPS și diferitele aplicații de pe 
Smartphone (LocusMap, GoogleMap, HereMap), prezentarea aplicației 112, tehnici noi de 
salvare din abrupt și curs medical. 
 
Octombrie-Noiembrie-Decembrie Curs medical pentru Aspiranți și Voluntari 
În programul de pregătire al aspiranților a fost inclus 
un curs medical susținut de către dl. Titus Crăciun, 
angajat al serviciului, care s-a desfășurat pe perioada 
a 9 săptămâni (în fiecare zi de miercuri), la care au 
participat un număr de 30 voluntari. Cursul s-a 
finalizat cu un examen la care promovabilitatea 
(minim nota 7) a fost de aproximativ 90%. 
 
9.12.2019 – Exercițiu de salvare din telescaun, Mărișel 
 În data de 09.12.2019 Serviciul Salvamont, Salvaspeo, Scufundări Cluj, a organizat 
un exercițiu de salvare din telescaun la Domeniul Schiabil Mărișel. La această acțiune au 
participat angajații și voluntarii serviciului, 21 persoane, respectiv 5 membri ai Formației 
Salvamont Vlădeasa.  
 
Stagii și reatestări ANSMR 
Examenul de reatestare se susţine la fiecare trei ani şi conţine o probă medicală, una 
practică şi un test din cunoștințe tehnice. În cursul lunii septembrie 2019 o singură 
persoană a participat la reatestare.  
În perioada 07-22.09.2019 2 aspiranți din cadrul 
Serviciului Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj 
și 1 membră a formației Salvamont Vlădeasa au 
început ciclul de pregătire organizat de Asociația 
Salvatorilor Montani din România (ANSMR) cu 
scopul de a obține atestatul și de a deveni salvatori 
montani. Toți cursanții au luat calificative bune, și 
urmează să participe la pregătirile din sesiunea de 
iarnă în luna februarie 2020. 
În perioada 29.09-01.10.2019 2 aspiranți din cadrul 
Serviciului Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj și 2 membri ai formației Salvamont 
Vlădeasa au participat la un ciclul de pregătire organizat de Asociația Salvatorilor 
Montani din România (ANSMR) unde au obținut atestatele, astfel devenind salvatori 
montani cu drepturi depline. 
 

2.3 Intervenții/accidente:  
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 În anul 2019 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 168 
cazuri, 35 iarna și 133 vara. 
 Zonele cele mai importante de patrulare şi prevenire a accidentelor montane din 
judeţul Cluj şi în care se face permanenţă sunt: 
- Staţiunea Băişoara (1ianuarie – 31decembrie) – 76 cazuri (Buscat 21); 
- Staţiunea Fântânele (1ianuarie – 31 decembrie) – 42 cazuri; 
- Cheile Turzii (01ianuarie – 31 decembrie) – 14 cazuri; 
- Pârtia Feleac (circa 30 zile) – 17 cazuri; 
- Alte zone fără permanenţă – 13 cazuri. 
- Vlădeasa - 6 cazuri; 
- Predat la SMURD-SAJ – 33 cazuri 
- Predat la IML – 7 cazuri; 
- Informații telefonice – 47 de apeluri. 
 
 În total 211 solicitări la care s-a răspuns și s-a intervenit în cel mai scurt timp 
posibil şi cu maximum de profesionalism, în aşa fel încât să nu existe supraaccidente, sau 
să se agraveze starea accidentaţilor. 
Numărul accidentelor nu a crescut, în schimb a crescut gravitatea lor. Dintre acestea se 
numără 3 cazuri cu fractură de coloană și 9 cazuri cu accidente mortale. Dintre 
accidentele mortale 3 cazuri s-au întâmplat în urma lucrărilor forestiere, două cazuri stop 
cardio respirator, un caz cădere de la înălțime, un accident la o competiție de ATV-uri, un 
înnecat și un caz mortal din cauza înghețului.  
 Comparatriv cu anul 2018 a crescut numărul solicitărilor telefonice, legate de 
informații de starea traseelor turistice, accesul pe via-ferrata din Cheile Turzii și Cheile 
Turenilor, acest fapt atestă că la nivelul județului a crescut credibilitatea față de Serviciu. 
 În anul 2019, 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.  
 
 Comparativ cu anii precedenți, situația se prezintă astfel: 
 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Băișoara Beliș, Mărișel Cheile Turzii Alte zone (Feleac,
Vlădeasa, etc.)

Total

Situația intervențiilor în Județul Cluj

2016 2017 2018 2019



   8 

 
 Se poate observa o tendință de stabilizare a numărului de accidente. Din păcate, gravitatea 
acestora a fost mult mai mare ca în anii trecuți, iar numărul persoanelor găsite decedate a fost 
mai mare ca niciodată. 
 

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 Băișorii, Beliș, Rezervaţia 
Naturală Cheile Turzii şi pârtia Feleac.  
- Staţiunea Muntele Băişorii – 194 persoane (* 7 zile) 
- Staţiunea Beliş Fantanele (inclusiv Mărișel) –120 persoane 
- Rezervaţia Naturală Cheile Turzii – 169 persoane 
- Pârtia Feleac – 37 persoane 
 

2.5 Asistență/organizare/colaborare evenimente  
 
 Prezentul subcapitol prezintă câteva dintre evenimentele la care SPJSS Cluj a 
participat (în calitate de organizator sau pentru acordarea de asistență). Au fost selectate 
acele activități care au avut o participare masivă sau care au avut un impact emoțional 
puternic asupra membrilor echipei. 
 
21.02.2019 - Cupa Memorială Nan Marian – 
Muntele Băișorii  
 La acest eveniment ajuns la a treia ediție, SPJ 
Salvamont Salvaspeo Cluj a fost co-organizator de la 
început, membri săi au fost implicați ca și 
organizatori, iar o parte ca și participanți. SPJ 
Salvamont Salvaspeo Cluj a detașat 4 persoane 
pentru asistență la eveniment. Nu au fost accidentări. 
Au participat peste 200 de persoane. 
 
16.02.2019 - Concurs de Schi Alpinism Cupa Vlădeasa– Munții 
Vlădeasa, Valea Stanciului 

 I n perioada 14-16.02.2019 Serviciul Public Judet ean 
Salvamont Salvaspeo Cluj î n parteneriat cu Asociat ia Salvamont 
Vla deasa a organizat evenimentul sportiv de Schi Alpinism s i 
Schi de Tura  – Cupa Vla deasa 2019. La acest eveniment au 
participat un numa r de 50 de concurent i s i î n jur de 30 de 
voluntari pentru a asigura buna desfa s urare a evenimentului. 
 Printre partenerii s i sust ina torii evenimentului sau 
numa rat: Consiliul Judet ean Cluj, Prima ria Ma rga u, TVR Cluj 
Napoca, firmele: Pro Nutrition, Gravity, Nootka Sport, 
Alpinexpe, Schi and Bike Center - Ski Trab s i Contur. 
 Evenimentul a decurs bine, fa ra  accidenta ri. 
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22-24.02.2019 - Serbările Zăpezii – Muntele 
Băișorii 
 În data de 22-24.02.2019 s-a organizat în 
stațiunea Muntele Băișorii evenimentul Serbările 
Zăpezii. Au fost peste 200 de copii. Au fost detasați 5 
salvatori montani la acest eveniment. Câmpean Iacob 
a organizat și coordonat aducerea a peste 60 de copii 
din comuna Cojocna. A fost organizat un exercițiu 
demonstrativ de salvare de pe pârtie utilizând targa 
pentru zăpadă (akya). 
 
23.02.2019 - Cupa de schi fond – Micii Vânători de 
Munte – Muntele Băișorii  
 La aceasta competiție au participat copii din 
toate comunele montane din județ. SPJ Salvamont 
Salvaspeo Cluj a detașat 4 persoane și o autoutilitară 
4X4 pentru a asigura asistență și acordarea primului 
ajutor și pentru a sprijini organizatorii în balizarea 
traseului de concurs. Nu au fost accidentări. 
 
Ianuarie-Februarie - Concursuri Tradiționale de 
Schi fond  
 O competiție tradițională organizată de 
Inspectoratul Școlar Județean Cluj pe raza mai multor 
comune situate în zona montană: 20 Ianuarie – Belis, 
21 Ianuarie – Râșca, 27 Ianuarie – Rogojel, 28 
Ianuarie – Sâncraiu, 3 Februarie – Mărișel, 4 
Februarie Mâguri-Răcătau. 
 
24.02.2019 - Cupa Skoda la Schi Alpin  
 Concurs de schi Alpin pentru copii. Au fost peste 120 de participanți. Evenimentul 
s-a desfășurat la domeniul schiabil Mărișel. Au fost detașați trei salvatori montani. Nu au 
fost cazuri. 
 
02.03.2019 - Cupa Transilvania Post – M Băișorii – Buscat 
 La această competiție au participat peste 100 de copii. SPJ Salvamont Salvaspeo 
Cluj a detașat 3 salvatori montani și un snowmobil pentru a asigura asistența salvamont 
la acest eveniment. Nu au fost accidente. 
 
09.03.2019 - Cupa Eke – Bâișoara, Buscat 
 Concurs de schi alpin și divertisment. Au fost peste 150 de participanți. 
Evenimentul s-a desfășurat la domeniul schiabil Buscat, din stațiunea Muntele Băișorii. 
Au fost detașați trei salvatori montani. Nu au fost cazuri. 
 
16.03.2019 - Concurs ATV – Autenthic Spirit – Valea Vadului. 
 Evenimentul Sportiv s-a desfășurat în zona Valea Vadului în perioada 16.03.2019. 
Acest eveniment este dedicat practicanților de ATV-uri. Au fost peste 50 de participanți. 
Au fost detașați 4 salvatori montani, susținuți de o autoutilitară și un UTV. Nu au fost 
cazuri. 
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23.03 și 19.10. 2019 – Escaladă pentru Copii cu 
deficiențe de vedere 
 Redăm mesajul postat pe facebook de 
participanți:  În acest weekend (23.03.2019) am avut 
deosebita plăcere să participăm la o experiență de 
neuitat. Am participat la o activitate de cățărat în 
Cheile Turzii prin bunăvoința, entuziasmul și 
susținerea Salvamont Cluj. A fost minunat și 
extraordinar, o experiență de neuitat. Mulțumim din 
suflet! Semnează 5 elevi nevăzători de la Liceul Special pentru Deficienți de Vedere, alături 
de profesoara Maniu Emese Agnes.  
 
17-18.04.2019 - Şcoala Altfel Școala Gimnazială 
Cojocna și Școala Gimnazială Cara 
 Serviciul Public Judeţean Salvamont 
Salvaspeo Cluj a activat în luna aprilie, prezentând 
activitatea serviciului și organizând activități 
educative, pentru elevii din județ, cu ocazia Școlii 
Altfel. Salvatorii montani clujeni au participat la 
activități educative în școlile din localitățile Cojocna 
și Cara. La școli s-au derulat cursuri de prim ajutor și 
au fost amenajate poligoane de activități cu ajutorul 
corzilor (tiroliana, urcare pe blocatoare). Aceste poligoane au avut un mare succes, copii 
simțindu-se foarte bine.  
 
24-25.05.2019 - Maraton Apuseni, Băişoara 
 În perioada 24-25.05.2019 SPJSS Cluj a participat la asigurarea evenimentului 
Maraton Apuseni MSG, care s-a desfășurat în zona montană Stațiunea Muntele Băișorii-
Săgacea-Scărița Belioara-Zăpodie-Valea Vadului-Muntele Bocului. 
 Pentru asigurarea evenimentului s-a utilizat o autoutilitară Mitsubishi L200 și 
pentru porțiunile cu acces limitat UTV – Can-Am din dotarea Serviciului și un ATV - 
Polaris proprietatea personală a voluntarului Roman 
Codrin. 
 Pentru asigurarea evenimentului au fost 
detașați 8 membri (salvatori montani și aspiranți). 
 Evenimentul s-a desfășurat fără accidentări 
majore, fiind două cazuri minore cu răni superficiale 
la nivelul membrelor inferioare. 
 
07.06.2019 Tureni, copii din Republica Moldova 
 Elevi din Republica Moldova, veniți în vizită în 
România, au avut parte de o primă experiență 
apropiată de escalada montană parcurgând traseul 
de via ferrata din Cheile Turenilor. 40 de elevi și 
profesorii lor - toți la prima experiență de parcurgere 
a unui traseu de tip via ferrata - s-au declarat 
încântați de experiența parcurgerii sălbaticelor Chei 
ale Turenilor. 
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12.07.2019 - Tabără de copii, în vizită la Baza 
Salvamont Cheile Turzii  
 Peste 30 de copii de la Școala ”Mircea Luca” 
din Băișoara, reuniți în tabăra inițiată de Clubul Alpin 
Român Filiala Cluj ne-au vizitat în week-end, la Baza 
Salvamont Cluj din Cheile Turzii. Colegii nostri le-au 
prezentat principalele noțiuni de prim ajutor precum 
și materialele necesare pentru intervenții în zonele 
accidentate și muntoase. Totodată, copiilor –aflați în 
ciclul gimnazial de studii – le-a fost proiectat un film despre alpinism și expedițiile la mare 
altitudine. 
 
27-28.07.2019 - Traversarea Tarniței și 
Triatlonul Tarniței  
 Eveniment organizat de Clubul Sportiv Orca în 
perioada 27-28.07.2019, pe lacul de acumulare 
Tarnița și în zonele limitrofe acestuia. Au fost peste 
300 de participanți. SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj a 
avut detașați 6 salvatori montani, susținuți de o 
autoutilitară 4x4 și o barcă cu motor. Au fost 5 cazuri, 
unul necesitând intervenția ambulanței. 
 

17-18.08.2019 - Traversarea Lacului Beliș și Triatlonul Beliș  
 Eveniment organizat de Clubul Sportiv Orca în perioada 17-18.08.2019, pe lacul 
de acumulare Beliș și în zonele limitrofe acestuia. Au fost peste 350 de participanți. SPJ 
Salvamont Salvaspeo Cluj a avut detașați 4 salvatori montani, susținuți de o autoutilitară 
4x4 și o barcă cu motor. Nu au fost cazuri. 
 

21-23.09.2018 - Apuseni Ultra Race 
 Eveniment sportiv organizat la a doua ediție, care se desfășoară în zona Arieșeni-
Padiș-Vlădeasa-Beliș-Măguri-Muntele Mare și Stațiunea Muntele Băișorii. Au fost 
aproximativ 50 de participanți. SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj a avut detașați 4 salvatori 
montani, susținuți de o autoutilitară 4x4 de un UTV. Nu au fost cazuri. 
 

16-17.08.2019 - Transylvania challenge  
 Evenimentul s-a desfășurat în zona Caps-Muntele Mare în perioada 16-
17.08.2019. Acest eveniment face parte din Cupa Națională și este dedicat practicanților 
de offroad. Au fost peste 60 de participanți. Au fost detașați 4 salvatori montani, susținuți 
de o autoutilitară și un UTV. Nu au fost cazuri. 
 
14.09.2019 – Ecologizare Făget 
 SPJSS Cluj a participat, în calitate de partener 
al organizatorului CERT, la o acțiune de ecologizare a 
zonei Sf. Ion, Făget. Acțiunea s-a bucurat de o 
prezență numeroasă (peste 400 pers.). Din partea 
serviciului au fost prezenți 6 salvatori montani. 
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21.09.2019 - Let’s do it Romania  
 Asociația Nature o’Clock a organizat în data de 
21.09.2019, în cadrul evenimentului național Lets do 
it Romania, acțiunea de ecologizare în zona Măguri 
Răcătău. La acestă acțiune au participat aproximativ 
300 de voluntari. Evenimentul a fost asigurat de 4 
salvatori montani, fără incidente.  
 
11.10 - 24.11.2019 Curs de escaladă pentru 
studenții de la Facultatea de Educație Fizică și Sport 
 În perioada 11.10-24.11.2019 echipa SPJSS a participat, a susținut și a acordat 
asistență la cursurile de escaladă organizat de profesorul Horea Pop din cadrul Facultății 
de Educație Fizică și Sport, și Matematică din Universitatea Babeș-Bolyai. La acest curs au 
participat 324 de stundenți. Cursul de escaladă și de drumeție s-a derulat fără incidente.  
170 de studenți de la Kinetoterapie, în cadrul cursului de Aplicații montane, au vizitat 
Baza de Salvamont din Cheile Turzii, unde s-au prezentat elementele de bază legate de 
prim ajutor și salvare pe teren accidentat, iar la final o scurtă prezentare despre 
funcționarea serviciului. 
 
19.10.2019 - Spartan Race  
 În data de 19.10.2019 s-a organizat prima ediție a Spartan Race 
în Cluj Napoca. Până acum au mai fost organizate doua ediții a acestei 
competiții, în România, ambele în Poiana Brașov. 
 Evenimentul a fost organizat în incinta Muzeului Etnografic și în 
zona Pădurii Hoia. La eveniment au fost peste 2000 de participanți, 
majoritatea din România, dar și peste 600 de participanți din 
străinătate. În cadrul evenimentului au fost trei competiții: Super, 
Sprint și Kids Race. Competiția intitulată Super a avut startul la ora 08, 
Sprint a avut startul la ora 13.30 și Kids race a avut startul la 10.30. 
 Echipa Serviciului Public Judetean Salvamont Salvaspeo Cluj a 
fost alcătuita din cinci persoane. Au fost trei cazuri, două posibile 
fracturi de maleolă externă la membrul inferior drept și o posibilă 
dislocare de umăr drept. Toate trei cazurile au fost transportate de 
membri SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj și predate la ambulanța ce deservea evenimentul. 
 
23.11.2019 - Concurs Hard Enduro 
 În data de 23.11.2019 Serviciul Salvamont, Salvaspeo, Scufundări Cluj din cadrul 
Serviciului Public Județean Cluj a fost solicitat pentru asigurarea evenimentului sportiv 
Hard ENDURO CĂPUȘU, organizat de Asociația 
Sportivă Master Bike în zona Căpușu Mic – Cheile 
Căpușului.  
 La aceast concurs au participat aproximativ 
50 de concurenți. Pentru asigurarea evenimentului 
au participat 7 salvatori și s-a folosit mașina 
Mitsubishi L 200 și UTV-ul Can-Am din dotarea 
serviciului, respectiv ATV-ul din dotarea personală a 
domnului Roman Codrin. 
 Evenimentul s-a derulat fără accidentări. 
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2.6 Alte activităţi 
 

Competiții sportive 
 În cadrul echipei de salvatori montani avem câteva 
persoane care participă în mod constant și cu bune rezultate la 
diverse competiții sportive, reprezentând cu cinste Județul Cluj. 
La concursurile de schi alpinism, schi de tură am fost 
reprezentați de colegii Torok Ianos (Jo), Cătălin Frățilă, Toth 
Attila și Drândă Radu (Vlădeasa), clasându-se printre primii pe 
țară, la categoriile lor de vârstă. La montain-bike participă Torok 
Ianos care se clasează, de cele mai multe ori, pe primul loc. La 
alergare montană, curse de anduranță, sau cross participă 
Cipcigan Vasile, Marc Antonie (65 ani), Titus Crăciun și Toth 
Attila. Mulți dintre aspiranții veniți recent participă la diverse 
competiții, iar în măsura în care vor confirma ca salvatori 
montani vor beneficia de sprijinul nostru pentru a ne reprezenta 
cât mai bine în viitor. 
 
20.04.2019 Acțiune de împădurire Sădește-ți viitorul, Asociația TerraMont, Poiana 
Horea 
 Membri SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj au participat ca 
asistență salvamont la evenimentul organizat de Terramont, 
eveniment prin care voluntarii acestei asociații (peste 200) 
au plantat câteva hectare de pădure. Nu au fost cazuri. 
 
1-4.08.2019 - Untold 
 SPJSS cluj a participat ca parte a standului CJ Cluj la 
Festivalul Untold cu 2 ateliere, un panou de escaladă 
artificială și un traseu de urcare pe coardă în blocatoare. 
Întreg standul CJ Cluj a fost foarte vizitat și bine apreciat de 
participanții la Untold și vrem să credem că ne-am adus și noi 
aportul la acest succes. Pentru montarea atelierelor și 
asigurarea personalului necesar derulării acțiunii au fost 
implicați din partea serviciului 18 de salvatori montani și aspiranți. 
 
Marcare, întreținere de trasee turistice 
 O campanie mare de marcare a traseelor turistice s-a 
desfășurat în perioada 19-21.09.2017 în zona Muntele Băișorii. 
Această acțiune a fost organizată de către Asociația Terra Mont 
împreună cu SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj. Au participat peste 80 
de voluntari. Din partea SPJ Salvamont salvaspeo Cluj au participat 
3 angajați 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. 
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 În cursul lunii martie, podul 4 de pe traseul de vizitare din Cheile Turzii a suferit o 
avarie importantă și a trebuit reparat provizoriu pentru a 
permite traficul turistic și a ne da timpul necesar refacerii 
acestuia. Pentru că acest pod a mai necesitat o reparație 
importantă în urmă cu 4 ani, am decis să schimbăm structura 
de rezistență din lemn cu o structură metalică. Această 
structură a avut greutatea de peste 700 kg, așa că am apelat la 
sprijinul Unității Speciale de Aviație (prin Departamentul 
pentru Situații de Urgență) pentru a putea transporta și 
poziționa grinda cu un elicopter. A durat ceva până a fost 
posibilă alocarea resursei aero, dar din fericire reparația 
provizorie făcută în primăvară a rezistat până în data de 
19.10.2019, când s-a realizat lucrarea. Montarea a fost dificilă, 
cu asumarea de riscuri atât din partea personalului din 
elicopter cât și din partea salvamontiștilor de la sol. Până la urmă acțiunea s-a finalizat cu 
succes, fiind intens mediatizată. 
 
6-9.11.2019 Conferința SARTISS 
 Desfășurată ca în fiecare an la Băile Felix, conferința SARTISS reprezintă cea mai 
importantă reuniune a tuturor structurilor care acționează în situații de urgență în 
România (pompieri, medici de urgență, ambulanța, elicoptere, SMURD, Salvamont, etc).  
Și ediția din acest an a beneficiat de prezența d-lui Secretar de stat Raed Arafat. În cadrul 
conferinței activitatea salvamont a avut dedicată o după-masă, fiind prezentate mai multe 
lucrări pe diferite teme. Serviciul a fost reprezentat de Director, în calitate de invitat. 
 
12, 21.12.2019 - Acțiuni umanitare 
 În luna decembrie SPJSSCJ a fost solicitat să 
acorde sprijin pentru două acțiuni umanitare. În data 
de 12.12.2019 serviciul a participat la evenimentul 
organizat de CERT Transylvania în zona Măguri iar în 
data de 21.12.2019 în zona Scărișoara-Ocoale-Gârda 
de Sus-Poiana Horii.  
 La cele două acțiuni au participat 5 salvatori 
montani cu o mașină autoutilitară 4x4. 
 

2.7 Baza materială 
 
 În cursul anului 2019 serviciul a achiziționat 
pentru activitatea salvamont un UTV (side by side). 
Acesta va permite eficientizarea activității 
salvatorilor montani din zona Beliș-Mărișel, în 
special în zona pârtiei. Acesta va permite evacuarea 
accidentaților înspre partea inferioară a pârtiei și 
transportul până în zona barajului (Fântânele) de 
unde vor putea fi preluați de ambulanță. Echipa a 
beneficiat de un intrustuctaj pentru folosirea corectă 
și în siguranță a acestuia. 
 O altă investiție importantă a constituit-o 
achiziția unei drone cu termoviziune care va permite 



   15 

căutarea persoanelor rătăcite în zone cu acces dificil, în zone împădurite sau noapte. 
Înmatricularea acesteia și instruirea personalului care va deservi drona sunt în curs. 
 Dotarea cu echipamente individuale și colective a continuat și în acest an, fiind 
important să reușim să avem suficient echipament de lucru și de protecție pentru 
salvamontiști, dar și echipamentele necesare instruirii aspiranților. 
 

2.8 Realizarea indicilor de performanţă  
 
 În anul 2019 nu s-a înregistrat nici o intervenție ratată. 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. 
 Programul de pregătire internă s-a derulat integral, conform obiectivelor stabilite. 
Datorită afluxului mare de aspiranți, programul de pregătire dedicat acestora a fost 
suplimentat, reușindu-se cel mai amplu program de instruire medicală din istoria 
salvamontului clujean. 
 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 în proporţie de 100%, membri 
SPJ Salvamont Salvaspeo Cluj fiind remarcaţi pozitiv datorită profesionalismului dovedit. 
 Externalizarea Formației Salvamont Vlădeasa funcționează bine, s-a reușit 
integrarea mebrilor acesteia în echipa mare a Salvamont Cluj. 
 Un aspect pozitiv îl reprezintă faptul că există o tendință a salvamontiștilor de a se 
specializa pe linie de salvaspeo și a speologilor de a deveni salvamontiști, ceea ce este 
foarte bine. 
 Din păcate persistă problemele legate de spiritul de echipă, dar nu la nivelul la care 
erau acum câțiva ani. 
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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 salvaspeo. Dintre salvatorii montani 
angajați mai mulți au început pregătirea pe linie de salvaspeo, dar finalizarea pregătirii a 
stagnat din cauza problemelor apărute la nivel național (CORSA) privind organizarea 
școlilor. 
  La ora actuală numărul salvaspeologilor atestați și activi din cadrul serviciului 
este de 18 și încă 15 persoane sunt în curs de atestare.  
  În luna Mai 2019 s-a realizat  reacreditarea Serviciului pe partea de Salvaspeo de 
către Corpul Român Salvaspeo - CORSA, certificatul fiind valabil până în anul 2024. 
 

3.2 Pregătire profesională (Şcolarizare/Antrenamente/ 
Exerciţii/Conferinţe/Instruiri/Cursuri) 
 
1-3.02.2019 – Exercițiu Internațional Salvaspeo Peștera Zimma 
(Zakopane, Polonia) 
 La invitația Grupa Ratownictwa Jaskiniowego | Cave Rescue 
Group, Komisja Taternictwa Jaskiniowego, Polskiego Związku 
Alpinizmu Polonia, o echipă românească formată din 9 membri 
dintre care 4 salvatori de peșteră din cadrul SPJSS Cluj a participat 
la un exercițiu salvaspeo în pestera ZIMMA din Munții Tatra (partea 
poloneză). Exercițiul a pus accentual pe acordarea de prim ajutor și 
evacuarea unei victime cu leziuni multiple. În urma analizei 
derulării exercițiului s-au pus în evidență diferențele privind 
gestionarea acțiunii de salvare existente la nivelul diferitelor 
structuri participante. 
 
18.05.2019 - Tură pregătire aspiranți Peștera Vântului 
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 În data de 18.05.2019 s-a organizat de către SPJSSCj o tură de pregătire pentru 
aspiranții salvaspeo în peșterea Vântului, loc Suncuiuș, jud Bihor. Această tură a fost de o 
zi, cu plecare și întoarcere în Cluj Napoca și au participat 6 membri din cadrul SPJSSCj.  S-
a intrat la ora 10:00 în peșterea Vântului și s-a parcurs peșterea până la "'Potcoavă" cu 
întoarcerea pe nivelul II prin "Meandrele Racoviță". Ieșirea din peșteră a avut loc la ora 
18:00, cu întoarcerea în Cluj-Napoca la ora 20:00. Pe parcursul turei s-a pus accentul pe 
parcurgerea în siguranță a unei peșteri cu dezvoltare orizontală, orientare și tehnici de 
cățărat folosite în peșteri. 
 
22.06.2019 - Exercițiul Regional Salvapeo în Peștera Meziad 
 Exercițiul regional salvaspeo Peștera Meziad desfășurat în 
22.06.2019, comuna Remetea, Munții Pădurea Craiului, jud Bihor, 
a fost organizat de către Salvaspeo România cu sprijinul Serviciul 
Judeţean Salvamont-Salvaspeo Bihor, Serviciul Public Județean 
Salvamont-Salvaspeo Arad și Inspectoratul Județean pentru 
Situații de Urgență Crișana Bihor prin Serviciul Mobil de Urgenţă, 
Resuscitare şi Descarcerare Bihor ca activitate de pregătire din 
calendarul Salvaspeo România. Peștera Meziad este o peșteră 
școală, utilizată de către Salvaspeo România și Școala Română de 
Speologie în procesul de formare și instruire a speologilor și 
salvatorilor speologi. Totodată Peștera Meziad face parte din cele 
5 peșteri turistice din județul Bihor. Traseul ales pentru evacuare 
a fost lung de circa 1,5 km iar atelierele tehnice au avut o lungime de peste 200 metri 
(doar partea de corzi).  
 La acest exercițiu au participat 30 de persoane dintre care 
4 membri din cadrul SPJSSCj. Salvatorii speologi implicați în 
exercițiu se adună pentru înscriere la exercițiu și ședința tehnică 
între orele 10.00 și 11.30.  Salvatorii sunt împărțiți în 5 echipe 
pentru subteran. La ora 17.30 toți salvatorii și targa au fost afară 
din peșteră, apoi s-a ținut o scurtă ședință la fața locului. La final s-
a făcut inventarul și s-a spălat echipamentul colectiv. Exercițiul 
regional salvaspeo desfășurat în Peștera Meziad, M-ții Pădurea 
Craiului, a fost primul exercițiu salvaspeo din anul 2019, la acest 
exercițiu participând salvatori speologi din Bihor, Arad, Cluj , 
Hunedoara și Alba plus o echipa de 6 salvatori speologi din 
Polonia. Totodată s-a colaborat din nou cu SMURD Bihor punându-
se accent pe importanța intervenției medicale de urgență în 
subteran.  
 
27.07.2019 -  Exercițiul Regional Salvaspeo din Peștera Cetățile Ponorului 
 Exercițiul Regional Peștera Cetățile Ponorului,  desfășurat în 27.07.2019 a fost 
organizat de către Departamentul Tehnic al Salvaspeo 
România împreună cu Serviciul Județean Salvamont-
Salvaspeo Bihor ca activitate de pregătire din 
calendarul Salvaspeo Romania. Peștera Cetățile 
Ponorului este o peșteră școală utilizată în cadrul 
școlilor de Tehnica Speologiei Alpine, respectiv 
formare cadre, organizate de către Școala Română de 
Speologie. Totodată peștera este în curs de explorare și 
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recartare. Peștera are o denivelare de -200 metri cu o 
lungime a galeriilor de peste 7 km. Traseul ales pentru 
evacuare a fost pe galeria activă la circa 200 metri 
înainte de galeria de ocol și până la ieșirea prin dolina 
3. Salvatorii sunt împărțiți pe trei echipe.  E1 evacuarea 
a pornit din punctul cald aflat lângă activ, primul atelier 
fiind o tiroliană lungă de 25 metri preluare cu palan și 
transport pe galeria activă circa 200 metri. E2 traseu 
lung de circa 150 metri cu 3 tiroliene deasupra activului 
si o scurtă porțiune de portaj. E3 a avut cel mai lung 
traseu circa 400 metri cu o tirolina lungă de 35 metri și 
un palan de 100 metri pe planul înclinat ce iese în 
dolina 3. Desfășurarea exercițiului a durat aproximativ 
10 ore, la sfârșitul exercițiului s-a ținut o sedință 
tehnică la fața locului, apoi s-a inventariat 
echipamentul colectiv. Exercițiul regional salvaspeo 
desfășurat în Peștera Cetățile Ponorului a fost al 2-lea 
exercițiu desfășurat in 2019. La acțiune au fost prezenți 
30 de salvatori speologi și speologi, dintre care 3 
membrii ai SPJSSCj, care au evacuat targa din aven pe o 
lungime de circa 800 metri din care 200 metri pe coarda, pe durata a 5 ore jumătate. La 
acest exercițiu s-a pus accent pe tehnica de evacuare pe coarda, dar și portajul pe galeria 
activă.  
 
27-29.09.2019 -  Exercițiu Salvaspeo Avenul Abisso Spaurasso, Monte Grappa, 
Italia. 
 Soccorso Alpino e Speologico Veneto au 
organizat în perioada 27-29 septembrie 2019 un 
Exercițiu Salvaspeo în Avenul Abisso Spaurasso, Monte 
Grappa. În urma invitației primite de la aceștia, o 
echipă de 3 salvatori speologi ai serviciului a participat 
la exercițiu. Salvatorii români au participat atât la 
nivelul gestionării acțiunii din punctul de comandă cât 
și în echipele din peșteră. Cu această ocazie au fost reliefate diferențele existente în 
gestionarea resurselor implicate într-o acțiune de 
mare anvergură (așa cum a fost acest exercițiu) 
dintre sistemul italian și cel francez (pe care îl folosim 
noi). S-a convenit de comun acord să organizăm un 
exercițiu în comun (în Italia sau România), la care să 
avem 2 extracții ale aceleiași victime (în aceeași 
peșteră, în zile diferite) folosind cele 2 metode, 
pentru a putea face comparații și a avea alternative. 
Partea Italiană a fost foarte deschisă la ideea de a 
dezvolta schimburile bilaterale și de a avea un 
protocol de colaborare. 
 
28.09.2019 - Exercițiul Regional Salvaspeo Peștera lui Potriv 
 Exercițiul Regional Salvaspeo Peștera lui Potrivă, comuna Aștileu, Munții Pădurea 
Craiului, jud Bihor, desfășurat în 28.09.2019 a fost organizat de către Serviciul Judeţean 
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Salvamont-Salvaspeo Bihor cu sprijinul Salvaspeo 
România, Serviciul Public Județean Salvamont-
Salvaspeo Arad și Inspectoratul Județean pentru 
Situații de Urgență Crișana Bihor prin Serviciul Mobil 
de Urgenţă, Resuscitare şi Descarcerare Bihor ca 
activitate de pregătire din calendarul Salvaspeo 
Romania. Peștera lui Potrivă este o peșteră în curs de 
explorare având o lungime de aproximativ 5 km, fiind 
foarte potrivită pentru exerciții salvaspeo dar și pentru 
cursuri de pregătire a viitorilor speologi de nivel 
începători și avansați. Traseul ales pentru evacuare a 
fost lung de circa 0,6 km iar atelierele tehnice au avut o 
lungime de peste 150 metri (doar partea de corzi). 
Peștera are până la zona finală cu lacuri, 5 puțuri de 24, 
10, 15, 5, 15 metri. Inițial în calendarul Salvaspeo 
România, acțiunea din 28 septembrie trebuia să fie 
exercițiul de final al Școlii Naționale Salvaspeo care însă 
nu s-a mai ținut din lipsa de cursanți. La acest 
eveniment au participat 50 de persoane dintre care 12 
membri ai SPJSSCj. Durata exercițiului a fost de cca. 8 
ore în care s-a evacuat victima pe o lungime de 600 
metri din care peste 150 metri s-au folosit sisteme 
tehnice. A fost al treilea exercițiu salvaspeo din 
calendarul anual 2019, la acest exercitiu participând 
salvatori speologi din Bihor, Arad, Cluj, Hunedoara, 
Alba, Dambovita, Mures și din Polonia. Totodată s-a 
colaborat din nou cu SMURD Bihor punându-se accent pe importanța intervenției 
medicale de urgență în subteran.  
 
6-9.10.2019 - Conferință Salvaspeo Zakopane, Polonia. 
 La începutul lunii octombrie, colegii noștri de la 
TOPR (cei care asigură salvarea montană și speologică 
din Tatra Poloneză), au organizat Conferința 
Internațională Anuală CISA-IKAR a salvatorilor 
montani, în stațiunea Zakopane, M-ții Tatra. În 
precongres, s-a organizat o întâlnire pe linie de 
salvaspeo la care au participat 6 salvatori speologi din 
partea serviciilor Cluj (3), Bihor (1) și Mureș (2). 
Scopul principal a fost de a găsi modalitățile prin care 
activitățile salvamont și salvaspeo să fie integrate în 
aceleași structuri, utilizând aceleași tehnici. S-a stabilit 
că drumul spre acest deziderat este unul foarte lung, pe 
care urmează să se facă primii pași prin crearea unui 
grup de discuții internațional. La întâlnire au participat 
salvatori din Polonia, România, Franța, Spania și SUA. 
Pe lângă prezentările teoretice, discuții, mese rotunde, 
în cadrul întâlnirii s-au derulat și activități practice, 
atât la faleză cât și în peșteră. Considerăm că ar fi 
oportun de discutat și la nivelul European Cave Rescue 
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Association (ECRAS) despre aspectele legate de apropierea dintre tehnicile salvamont și 
salvaspeo. 
 
18-20.10.2019 - Exercițiul Național Salvaspeo în Peștera Șura Mare 
 În perioada 18 – 20.10.2019 s-a desfășurat 
Exercițiul Național Salvaspeo din Peștera Șura Mare, 
în loc. Pui, jud. Hunedoara. Acest exercițiu a fost 
organizat de Serviciul Public Județen Salvamont-
Salvaspeo Cluj în colaborare cu Serviciul Județean 
Salvaspeo Hunedoara. La acest exercițiu au participat 
41 de persoane dintre care 15 membri din cadrul 
SPJSSCj și speologi din Polonia și Suedia.  Peștera 
Șura Mare este cel mai important obiectiv speologic 
din Munții Șureanu, fiind străbătută de un râu 
subteran de mari dimensiuni. Această peșteră este 
actualmente în explorare, este vizitată de un număr 
mare de speologi, riscul de viitură fiind foarte ridicat. 
Din acest motiv s-a considerat necesar ca peștera să 
fie echipată de viitură, astfel încât echipele surprinse 
înăuntru să poată să se autosalveze. Desfășurarea 
exercițiului a avut o durată în peșteră de aproximativ 
10 ore. Coordonarea s-a făcut de către Consilieri 
Tehnici din Cluj și Hunedoara. Exercițiul a pus în 
evidență omogenitatea procedurilor și tehnicilor 
folosite de speologii din România. De asemenea s-a 
reușit găsirea unei soluții optime de protejare 
termică a victimei care trebuie transportată de-a 
lungul și prin apa unui râu subteran. 
 
6.11.2019 – Ședință Comitet Director CORSA 
 Directorul serviciului, în calitate de membru al Consiliului Director al Corpului 
Român Salvaspeo a participat în data de 6.11, în localitatea Roșia, Jud. Bihor, la o ședință 
de lucru în cadrul căreia s-au analizat problemele apărute în derularea activității 
salvaspeo din anul 2019 și sau stabilit măsurile pentru relansarea activității. 
 

3.3 Intervenţii/accidente 
 
 În cursul anului 2019 nu au fost intervenții salvaspeo pe teritoriul Județului Cluj. 
A existat un accident speologic într-o tură în care participa un voluntar din cadrul 
serviciului, însă echipa a reușit să se autosalveze (după 2 zile de la producerea 
accidentului). Ulterior s-a discutat cu membri echipei și s-au stabilit anumite măsuri și 
norme de conduită pentru evitarea situațiilor de risc pe viitor. 
 

3.4 Prevenţie: Permanenţă/Patrulare  
 
 Din cauza faptului că Parcul Natural Apuseni (PNA) 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. În mod sigur s-au 
efectuat intrări neautorizate în peșteri, situație care implică riscuri foarte mari și care, 
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dacă accesul în peșteri nu va fi reglementat corect de către PNA, va duce în final la o 
tragedie. 
 În 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.  
 

3.6 Realizarea indicilor de performanţă  
 
 Din punctul de vedere al capacității operative, 
care include resurse materiale, umane, capacitatea 
organizatorică și proceduri de intervenție 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 colective, 
Serviciul îndeplinește toate criteriile solicitate prin 
Legea 402/2006 Salvaspeo și baremurilor impuse de 
către Corpul Român Salvaspeo – CORSA, ca urmare 
beneficiază de acreditare până în anul 2024. Interesele serviciul au fost în continuare 
reprezentate în cadrul Consiliului Director CORSA. S-au realizat noi contacte pe plan 
international, fiind demarate discuțiile pentru semnarea unui acord cu italienii din 
regiunea Veneto. 

 



   22 

 
Capitolul IV – SCUFUNDĂRI 

 
4.1 Misiune, Resurse Umane 
 
              Formarea echipei de scafandrii a început în anul 2014 și a continuat, existând 
progrese importante de la an la an. Obiectivul final pe 
care va trebui să-l atingem este formarea unei echipe 
capabilă să intervină la mare adăncime (80m Tarnița și 
Beliș) și în sifoanele din peșterile din județ. Având în 
vedere cât de solicitantă și periculoasă este activitatea 
de scufundare, aceasta e făcută exclusiv de către 
persoane pasionate, care se scufundă voluntar, fără a fi 
remunerate pentru aceasta. În momentul de față 
echipa este formată din 3 angajați și 7 voluntari. Nivelul 
celor 10 este următorul: 2 persoane au nivel de începtori ”Open Water”, 2 persoane au 
nivel ” Advanced” (un medic de urgență) , 5 persoane au nivel de scafandru 
salvator ”Rescue” și o persoană cu nivel de instructor. Nivelul de pregătire este bun, dar 
mai sunt necesare acumulări de experiență și parcurgerea câtorva cursuri pentru a 
ajunge la nivelul de certificare pentru scufundarea în zonele cele mai periculoase din 
județ. 
 

4.2 Pregătire profesională (Antrenamente/Exerciţii/ Cursuri) 
 
 Activitatea de scufundare din cadrul serviciului are un nivel de risc ridicat datorită 
condițiilor foarte grele (temperaturi scăzute, vizibilitate foarte proastă, adâncimi mari). 
De aceea, pregătirea scafandrilor din cadrul echipei trebuie să se realizeze continuu, fără 
perioade de întrerupere. Conform procedurii naționale de scufundare, numărul minim de 
scufundări pe an este de 12. Pentru a evita pierderea abilităților dobândite, la nivelul 
serviciului ne-am propus să avem minim o scufundare pe lună și minim 25 pe an.  
 
Expediție de scufundare de peșteră în regiunea 
Lot-Dordogne, Franța 
 Din cauza faptului că riscurile în scufundarea 
de peșteră sunt extrem de mari și pentru că, din cei 4 
participanți, membri ai echipei de scafandri a 
serviciului, doar unul este brevetat ca scafandru de 
peșteră, deplasarea în Franța s-a făcut în afara 
programului salvamot și cheltuielile au fost 
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suportate de către participanți. La această expediție au participat 
7 scafandri (4 din cadrul serviciului) care au parcurs galerii 
inundate din 5 rețele diferite. Fiecare scafandru s-a scufundat de 
minim 10 ori, la adâncimi de maxim 45m. Scufundările au inclus 
pasaje strâmte și sectoare cu vizibilitate extrem de proastă (5 cm). 
S-au utilizat tehnici și echipamente specifice scufundării de 
peșteră. Această expediție a reprezentat un bun moment de a 
învăța și a exersa tehnici specifice scufundării de peșteră, de aceea 
se regăsește în acest raport. 
 
4-6.07.2019 - Tabără județeană de pregătire 
 Serviciul Public Județean Salvamont Salvaspeo Cluj a 
organizat un stagiu județean de pregătire pentru scafandrii din 
cadrul serviciului la Lacul Beliș, în perioada 04 – 06.07.2019. Acest stagiu face parte din 
programul anual de pregătire a SPJSSCj. La acest stagiu 
au participat 7 scafandrii cu diferite nivele de 
pregătire. Pe parcursul acestui stagiu de pregătire 
fiecare scafandru a făcut cel puțin 5 scufundări la 
adâncimi de până la 35m. Condițiile au fost dificile 
datorită vizibilității foarte proaste. Una dintre 
scufundări a fost dedicată căutării corpului unei 
persoane înnecate. Resurse importante (de timp și 
logistice) au fost alocate persoanelor cu nivel mai 
redus de pregătire pentru ca acestea să poată recupera din decalajul existent. 
 
14-17.08.2019 - Întâlnirea Anuala de Pregătire și Acreditare a 
Scafandrilor Salvamontiști din România 
 În perioada 14-17.08.2019 s-a organizat Întâlnirea Anuală de 
Pregătire și Acreditare a Scafandrilor Salvamontiști din Romania, 
ediția III-a. Acest curs a fost organizat de Asociația Națională a 
Salvatorilor Montani din Romania și Serviciul Public Județean 
Salvamont-Salvaspeo Cluj, în zona Lacului Gura Apei, 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 între strucurile Salvamont-
Salvaspeo și analizarea procedurilor propuse și emise de ANSMR.  
          În fiecare zi au fost 2 ore de discuții teorie și câte 6 ore activități 
practice la lac. S-au făcut mai multe echipe de scafandrii și 2-3 scufundari pe zi, în care s-
au exersat și efectuat diferite sarcini: scufundare de adâncime 30 – 40 m, orientare cu 
busola, exerciții de flotabilitate, scufundare de noapte, exersarea semnelor de 
comunicare sub apa. S-au folosit diferite echipamente 
și configurații de scufundare cum ar fii: costum umed, 
costum uscat, monobutelie, butelii duble, 
configurație backmount (butelie pe spate) și 
sidemount (buteliile pe lateral). 
         La această întâlnite au participat 13 persoane 
din mai multe județe: Arad, Cluj, Hunedoara, Harghita 
și Gorj. Din cadrul SPJ Salvamont-Salvaspeo Cluj au participat 4 persoane. S-a transportat 
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echipament de scufundare, inclusiv un compresor și un generator pentru umplerea 
buteliilor. Cazarea a fost la cort pe malul lacului și masa prin autogospodărire. 
 
Noiembrie - decembrie Cursuri de scufundare  
 Drysuit și Nitrox 
        În perioada 26 – 30.11.2019 s-a organizat un curs de scufundare pentru folosirea 
costumului uscat (DRYSUIT) de scufundare pentru scafandrii din cadrul SPJS-SCj. La acest 
curs au participat 5 membri ai Serviciului. Cursul a constat în 3 ore de teorie la sediul 
ofertantului, în care s-au discutat modul de utilizare și întreținere a costumului uscat și 
partea practică, adică două scufundări la Lacul Tarnița, unde sub supravegherea 
instructorului participanții au exersat diferite exerciții de siguranță și flotabilitate. În 
aceeași perioadă, 2 dintre scafandrii serviciului au făcut cursul de NITROX (aer imbogățit 
cu oxigen). Cursurile au fost absolvite de toți participanții, ei fiind brevetați internațional 
pentru specializările respective. 
 
 Cavern și Intro to cave 
        În perioada 6 – 8.12.2019 s-a organizat un curs de 
scufundare ”Intro to cave” și Cavern pentru scafandrii 
din cadrul SPJSSCj. Acest curs a avut ca scop inițierea 
unui scafandru în mediul subteran și pregătirea a 4 
scafandri pentru scufundarea de peșteră de până la 
300m de intrare și 40m adâncime. Acest curs a fost 
format din două parți: o parte teoretică de cca 3 ore, 
care s-a ținut la sediul serviciului și o parte practică  
care s-a desfașurat la piscină, iar apoi în alte două locații din zona Roșia, jud. Bihor (o 
mină inundată și în Peștera Izbândiș). Partea practică s-a desfășurat pe parcursul a două 
zile, în data de 7 decembrie s-a mers la Mina 34, unde cursanții au fost împărțiți pe două 
echipe de câte doi. Fiecare echipa a învățat să întindă și 
să strângă firul ghid, să semnaleze diferite probleme 
coechipierului ( defectarea lanternei principale, 
semnalarea că a rămas fără aer și să primească aer de 
la coechipier ). A doua zi în 8 decembrie s-a mers la 
Peștera Izbândiș unde din nou s-a întins fir ghid și s-a 
exersat înnotul fără a se tulbura apa. 
         La sfârșitul cursului s-a dat un test teoretic care a 
fost absolvit de către fiecare cursat, iar cursanții vor 
primi câte un brevet recunoscut pe plan internațional. 
 

4.3 Intervenții 
 
 Acțiune de căutare a persoanei dispărute pe lacul Fântânele -Beliș 
 În cadrul activității curente de pregătire s-au continuat căutările persoanei 
dispărute în urmă cu un an în Lacul Fântânele-Beliș. Din păcate persoana respectivă nu a 
fost găsită. 
 

4.4 Baza materială 
 
 Pe parcursul anului 2019 s-au achiziționat piese din echipamente individuale și 
colective specifice activității de scufundare, completând baza materială deja avută. 
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Nivelul actual de dotare ne permite să intervenim cu o echipă de 8 persoane la adâncimi 
de până la 40m și în ape foarte reci. S-a mai achiziționat un compresor de o capacitate mai 
mare cu care se pot umple buteliile într-un timp mult mai scurt.  
 

4.5 Realizarea indicilor de performanţă 
 
 Activitatea de scufundare este una cu un ridicat grad de pericol, de aceea este 
derulată exclusiv de persoane care o fac în mod voluntar și din pasiune. Faptul că am 
reușit să formăm o echipă cu 10 membri activi constituie un succes deosebit. Există o 
procedură națională pe care o implementăm la nivel local, o bună bază materială și un 
program de pregătire și perfecționare cu criterii clare. 
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Capitolul V – SALVAMONT CLUJ - 50 ANI 

 
 Anul 2019 a constituit un an de sărbătoare pentru Salvamontul din România și din 
Cluj. În urmă cu 50 de ani a apărut prima reglementare legală în care se folosea termenul 
de salvamont. În urma acestei prevederi, au apărut în diferite județe, pe raza cărora se 
derula activitate turistică montană, echipe salvamont care aveau un statut legal. În 
Județul Cluj prima echipă salvamont a fost creată la Turda și s-a constituit în nucleul care 
va genera mai târziu serviciul salvamont de azi. Cam în aceeași perioadă se puneau bazele 
primei echipe salvaspeo din România, la Cluj. Pentru SPJSS Cluj anul împlinirii a 50 de ani 
de salvamont a constituit o perioadă de mândrie, de aducere aminte, de reînnodare a 
legăturilor dintre generații, de omagiere a celor care au pus bazele activității și de 
promovare a mișcării în rîndul publicului larg și în media. 
 Datorită multitudinii de activități dedicate acestei aniversări am considerat 
necesar să creăm un capitol distinct în acest raport. 
 

5.1 Evenimente   
 
15-17.04.2019 - Conferința Națională Savamont, Valea 
Drăganului 
 SPJSS Cluj și Asociația Salvamont Vlădeasa au organizat 
Conferința Națională Salvamont, eveniment care reunește 
reprezentanții tuturor structurilor salvamont din țară. Cu titlu 
de noutate, în cadrul acestui congres, am organizat prima ediție 
a expoziției cu premii SALVAMONT ÎN IMAGINI. Competiția 
foto/video s-a bucurat de mare succes în rândul artiștilor din 
salvamont/salvaspeo/scufundări și a primit susținere din 
partea a numeroși sponsori. Rezultatul concret s-a materializat 
într-un set de 70 de imagini de o calitate foarte bună care au 
fost și vor putea fi folosite pentru promovarea 
imaginii salvamont la diferite evenimente. În cadrul 
acestui eveniment a fost prezentat pentru prima oară 
filmul realizat de mebri serviciului. Persoana care a 
contribuit în mod esențial la realizarea acestui film a 
fost dl Titus Crăciun. O versiune scurtă a filmului 
rulează pe televizorul din holul Consiliului Județean. 
 Un moment festiv în cadrul conferinței a fost 
decernarea distincției de merit pentru întreaga 
activitate dedicată salvamontului domnului Câmpean 
Iacob Biță, salvator montan ce și-a dedicat întreaga 
viață acestei activități, din dragoste pentru munte.  
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15.06.2019 - Întâlnirea salvamontiștilor Clujeni, Cheile Turzii 
 Realizarea filmului 50 de Ani Salvamont Cluj a 
presupus contactarea celor care au pus bazele 
salvamontului în Cluj, astfel încât a apărut ideea de a 
face o întâlnire cu toate generațiile care s-au perindat 
de-a lungul timpului prin salvamont și salvaspeo în 
județ. La invitația noastră au răspuns un număr 
nesperat de mare de salvamontiști, numărul celor 
prezenți fiind de peste 70 persoane, din 3 generații 
diferite. 
 
19-23.06.2019 - Conferința Jubiliară Salvamont, Sinaia 
 Asociația Națională a Salvatorilor Montani din 
România și Salvamont Sinaia au organizat la Cazinoul 
din Sinaia Conferința Jubiliară Salvamont, pentru a 
omagia: 
- 115 ani de la atestarea documentară a primelor 
formații de intervenție pe munte 
- 50 ani de la legiferarea activității de salvare 
montană sub denumirea de salvamont 
- 25 ani de la afilierea Salvamont România la CISA-IKAR 
- 15 ani de la înființarea dispeceratului național salvamont 
 În cadrul acestei manifestări a fost expusă pentru a doaua oară expoziția Salvamont în 
Imagini. 
 
11.07.2019 - Celebrating Communities 
 Asociația Urbannect a organizat în Cluj a treia 
ediție a manifestării Celebrating Communities, 
dedicată în anul 2019 activităților montane. În cadrul 
acestei manifestări a fost expusă expoziția Salvamont 
în Imagini. De asemenea, în cadrul discuțiilor cu 
iubitorii de munte prezenți, s-a punctat momentul 
festiv pentru salvamontul clujan și s-a făcut un mic 
istoric al evuluției salvamontului în județ. 
 
19-31.08.2019 - Expoziția de fortografie Salvamon în Imagini, Biblioteca Județeană 
Octavian Goga 
 Profitând de oportunitatea oferită de Biblioteca Județeană, am reușit să expunem timp 
de 2 săptămâni expoziția Salvamont în Imagini în unul din cele mai importante centre 
cultulare din Cluj. Lansarea expoziției s-a făcut într-
un cadru festiv presa fiind prezentă. Din păcate, 
datorită perioadei nu foarte bune (multă lume 
plecată în concediu), expoziția nu a beneficiat de 
afluxul de public pe care ni l-am fi dorit. 
 
22-24.11.2019 – Transylvania Mountain Film 
Festival 
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 În perioada 22-24.11.2019 serviciul a participat la  cea de-a doua ediție a Transylvania 
Mountain Festival. Prezența la acest festival ne-am dorit-o pentru că reunește 
montaniarzi din țară și străinătate care au o bună cultură legată de activitățile montane 
și pot aprecia la adevărata valoare ce înseamnă 50 de ani de salvamont. În cadrul 
manifestării am participat cu 3 activități: expoziția salvamont în 
Imagini la Cazino, Prezentarea filmului 50 de Ani Salvamont 
Cluj la cinema Victoria și un exercițiu demonstrativ de salvare 
cu elicopterul  în Parcul Babeș. Prezentarea filmului s-a bucurat 
de un succes deosebit și a fost însoțită de o mică ceremonie de 
omagiere a veteranilor salvamontului clujean prezenți în sală. 
Exercițiul l-am organizat prin bunăvoința Departamentului 
pentru situații de Urgență, împreună cu un echipaj aero cu 
elicopter SMURD din cadrul Inspectoratului General de Aviație 
al Ministerului Afacerilor Interne și o ambulanță SMURD a 
Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj. Exercițiul a 
constat în acordarea de prim ajutor și evacuare cu elicopterul a 
trei victime cu diverse tipuri de traumatisme, pentru care s-au 
folosit tehnici diferite de troliere din aeronavă. Cu toate că vremea nu a ținut cu noi (a 
fost foarte frig), la exercițiu au fost prezenți numeroși montaniarzi și mulți copii. De 
asemena au fost prezente mai multe televiziuni și reprezentanți ai presei scrise. La 
sfârșitul exercițiului publicul a putut să privească de aproape elicopterul, fapt ce a fost pe 
placul copiilor prezenți. 
 
12.12.2019 Intâlnire omagială a salvatorilor clujeni, Cluj-Napoca 
 Un alt moment de bilanț și omagial l-a constituit 
întâlnirea salvatorilor clujeni din luna decembrie. Au 
fost prezenți salvatori montani și salvaspeologi din 
toate perioadele istorice ale salvamontului, de la 
membri fondatori până la aspiranți. Am avut onarea 
să-l avem printre noi pe dl Vicepreședinte Vakar 
Istvan care ne-a înmânat o plachetă de care suntem 
foarte mândri. Un alt moment important a fost 
acordarea de diplome mai multor salvatori din 
diferite generații pentru contribuția lor la 
dezvoltarea activității salvamont-salvaspeo. 
 
19.12.2019 - Părinții Salvamontului clujean - cetățeni de onoare ai județului 

 La inițiativa mebrilor serviciului, Szalma Mihaly (Misi) și Gligor Bodea (Grig), 
entuziaștii fondatori, acum jumătate de veac, ai Salvamontului Cluj, au fost desemnați, în 
plenul Consiliului Județean, cetățeni de onoare ai județului. Misi Szalma a murit în 1974 
într-o avalanșă la Podragu, iar Grig Bodea a scăpat atunci și a continuat creșterea primei 
formații de salvare montană din județ. După 50 de ani, suntem mândri de astfel de 
înaintași și ne dorim să-I omagiem cu această ocazie aniversară: 50 DE ANI Salvamont 
Cluj. 
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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. În 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, activitatea de administrare a biroului în cele 2 arii 
protejate nu mai are bază legală și încetează. Din acel moment și până astăzi au avut loc 
următoarele modificări legislative: 

- februarie 2019 - parlamentul promulgă legea de aprobare a OUG care este atacată 
la curtea constituțională 

- aprilie - CC aprobă contestația pe motive procedurale (biroul își reia activitatea de 
administrare) 

- iulie - Parlamentul emite o Lege pentru arii protejate preluând prevederile din 
vechea OUG, lege care este atacată la CC 

- octombrie - CC respinge contestația  
- noiembrie – Președintele promulgă legea (biroul pierde din nou baza legală de 

administrare a ariilor protejate) 
Pe tot parcursul anului 2019 s-au depus eforturi pentru găsirea unei soluții pentru 
continuarea activității în cele 2 arii protejate. De asemenea, activitatea biroului s-a 
îndreptat tot mai mult spre întreținerea traseelor turistice. 
 

 RESURSE UMANE 
 BAP are in componență un Șef Birou, 3 încasatori, 2 rangeri și un web-designer 
(relații publice). Din cauza incertitudinii legislative care a marcat anul 2019, pentru a 
putea folosi mai eficient resursele umane din cadrul biroului, s-au făcut anumite 
modificări ale organigramei și statului de funcții. Astfel, încadrarea rangerilor și a 
incasatorilor a fost modificată în referenți (pentru a putea derula și altfel de activități). 
Tot odată au rămas neocupate 1 post de ranger, 1 post de încasator.  
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6.2 Pregătire profesională  
(Școlarizare/Antrenamente/Exerciţii/Conferinţe/Instruiri/Cursuri)  
 
 Perfect ionarea angajat ilor Biroului de Arii 
Protejate a continuat s i î n 2019, î n luna martie 
aces tia au participat la un curs de prim ajutor 
organizat î n cadrul serviciului de ca tre un medic 
specialist î n medicina  de urgenta , voluntar î n cadrul 
Salvamont Cluj. De asemenea, Angajatul Titus 
Cra ciun a absolvit cursurile stagiului nat ional de vara  
de prega tire î n meseria de salvator montan, urma nd 
ca la î nceputul anului 2020 sa  finalizeze cursurile s i 
sa  devina  salvator montan. 
 

6.3 Activitate curentă 
 
INCASAREA TAXEI DE VIZITARE 
 Biroul Arii Protejate a reî nceput activitatea de taxare î n 
Cheile Turzii î n urma deciziei de neconstitut ionalitate a Ordonant ei 
75/2018 privind ariile protejate s i s-a derulat pa na  la î nceputul lunii 
noiembrie. I n anul 2019 î n Cheile Turzii s-au î ncasat  aproximativ 
337 mii de lei dintre care 109 mii din bilete eliberate de automatele 
de taxare. Folosirea acestora a generat numeroase probleme, dar 
spre finalul lunii septembrie multe din problemele apa rute de-a 
lungul timpului au putu fi eliminate. 
 
AMENAJAREA TRASEELOR DE VIZITARE, A TRASEELOR 
TURISTICE ȘI A CENTRULUI DE VIZITARE 

 I n ianuarie 2019 Serviciul Public Judet ean Salvamont-Salvaspeo Cluj, Biroul Arii 
Protejate au luat decizia î nchiderii temporare a traseului principal de vizitare din Cheile 
Turzii (pe firul va ii) datorita  forma rii ghet ii pe poteca , lucru care punea serios î n pericol 
sigurant a vizitatorilor. Acest lucru a fost semnalizat corespunza tor 
la intrarea î n traseu. 
 Traseul turistic Cabana Cheile Turzii - Cascada Ciucas, marcaj 
triunghi galben a fost blocat de arbori ca zut i la pa ma nt, rupt i, 
dobora t i de za pezi dupa  iarna. I ntruca t acesta nu putea fi parcurs de 
ca tre turis ti fa ra   sa  fie pusa  î n pericol sigurant a s i integritatea  lor, a 
fost solicitat sprijinul Ocolului Silvic Turda deoarece cura t area 
fondului forestier nu intra  î n atribut iile biroului. 
 Eliberarea, cura t area s i punerea î n sigurant a  a traseului a fost 
efectuata  de ca tre angajat ii biroului iar evacuarea masei lemnoase , 
crengi, resturi s i lemne rezultate din ta ierea arborilor, ma runt irea 
ramurilor ta iate, extragerea cioatelor s i a buturugilor ra mase dupa  
lucra rile de dobora re, ta iere, a ra mas î n atribut ia Ocolului Silvic. 
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 Imediat ce vremea a permis, angajat ii biroului s i rangerii din 
cadrul biroului au mutat s i montat panouri informative dar s i 
mobilierul din lemn pentru cele doua  locuri de popas amenajate pe 
traseul de vizitare. 
 S-au efectuat lucra ri de decolmatare s i marcare la Gura 
Jiga ului – Izvorul Popii dar s i izvorul din zona de campare Cheile 
Turzii. 
 Biroul Arii Protejate a lucrat continuu pe traseele turistice 
efectua nd lucra ri de remarcare a traseelor existente, inventarierea 
acestora s i prega tirea pt a putea fi omologate. La act iunile de 
marcare au participat ata t rangerii ca t s i salvatorii montani din 
cadrul Serviciului Public Judet ean Salvamont Salvaspeo Cluj. I n 
prima vara  a fost finalizata  marcarea traseului triunghi ros u. 
 I n colaborare cu Clujul Pedaleaza  s-au fa cut 
pas i important i î n marcarea traseelor de cicloturism 
din zona Fa get-Feleac. 
 
ACȚIUNI DE ECOLOGIZARE, CURĂȚENIE 

 Luna aprilie a demarat cu o act iune de 
igienizare s i ecologizare a traseului de vizitare al 
Cheilor Turzii, act iune ata t de necesara  pentru 
ment inerea î n condit ii corespunza toare a traseelor 
turistice s i rezervat iei la î nceput de sezon estival. 
Act iunea s-a desfa s urat î n colaborare cu Tiroliana Cheile Turzii s i a 
stra ns nu mai put in de 120 de voluntari. I n cadrul aceleias i act iuni 
a fost remontat barajul pentru des eurile plutitoare de pe pa ra ul 
Ha s date, cel anterior fiind distrus de viitura  sau de localnici. 
          I n luna septembrie 2019 î n Rezervat ia Naturala  Cheile Turzii, 
Consiliul Judet ean Cluj s i Serviciul Salvamont au desfa s urat o 
act iune î n comun ava nd ca scop ecologizarea rezervat iei dupa  
afluxul mare de turis ti prezent i î n chei î n sezonul estival.   
     La aceasta  act iune au fost prezent i ata t conducerea Consiliului 
Judet ean Cluj, Pres edintele Consiliului s i cei doi vicepres edint i dar 
s i aproape 100 de persoane angajat i din aparatul de specialitate. Au 
participat tot i angajat ii biroului s i un mare numa r de salvatori 
montani s i aspirant i. Au fost stra ns i un numa r de 111 saci de gunoi. 
          I n luna octombrie traseul rezervat iei a fost cura t at de mucurile 
de t iga ri abandonate de ca tre turis ti pe poteca , 30 de pachete de 
t iga ri au fost stra nse bucata  cu bucata  iar angajat ii biroului doresc sa  
atraga  atent ia î n al doilea an consecutiv asupra faptului ca  traseul de 
vizitare nu este o scrumiera . 
 

6.4 Promovare  
 
 Angajat ii biroului au asigurat informarea turis tilor ata t la 
punctele de taxare ca t s i pe traseele turistice. Cu aceasta  ocazie s-au 
î mpa rt it numeroase pliante. Un numa r important de pliante au fost 
predate la Centrul de Informare Turistica  al CJ Cluj pentru a se putea 
realiza promovarea Cheilor Turzii s i din Cluj-Napoca. 
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 I n luna iulie, Biroul Arii Protejate î mpreuna  cu ONG-ul Natura 2000 Trasca u, au 
organizat î n Rezervat ia Naturala  Cheile Turzii, o ampla  act iune de informare a turis tilor 
î n ce prives te respectarea regulamentului ariilor protejate. 
Astfel, s-au purtat discut ii cu turis tii vizitatori, fiind î mpa rt it i î n acest sens fluturas i cu 
informat ii privind regulile de campare, reguli î n ce prives te depozitarea des eurilor, 
utilizarea focului, perturbarea linis tii, accesul vehiculelor î n interiorul rezervat iei etc. La 
act iune au participat s i jandarmi montani. 
 
 

6.5 Alte activităţi  
 
 În luna februarie angajații Biroului Arii Protejate din 
cadrul Serviciului Public   Județean Salvamont Salvaspeo Cluj 
au participat împreună cu reprezentanți ai Gărzii Naționale 
de Mediu, Serviciul Comisariatului Județean Cluj și 
reprezentanți ai Apele Române la un control pe teritoriul 
Rezervației Naturale Cheile Turenilor în vederea verificării 
unor reclamații pe teritoriul Comunei. Acțiunea a avut loc în 
prezența Dnei Vice-Primar a comunei. 
           I n luna martie, Serviciul a organizat o î nta lnire de lucru 
la sediu î mpreuna  cu organizat iile neguvernamentale din 
judet  care activeaza  pe partea de î ntret inere a traseelor 
turistice cu diferite activita t i inclusiv î nfiint area de trasee 
tematice, pentru a putea hota rî  un plan de act iune s i un 
calendar al activita t ilor pentru anul 2019. 
 I n luna iunie Biroul Arii Protejate a colaborat 
î mpreuna  cu un recunoscut ornitolog pentru 
monitorizarea cuiburilor de pa sa ri ra pitoare din 
Cheile Turzii, s-a î ncercat observarea perechii de 
acvila  î n locurile obis nuite de cuiba rit toate acestea î n 
vederea realiza rii unor panouri informative dar s i a 
unui film de promovare a cheilor. 
         I n luna noiembrie î mpreuna cu Administrat ia 
Natura 2000 Trasca u, Biroul Arii Protejate a 
participat la o act iune de inventariere a faunei 
piscicole î n Cheile Turenilor, act iune care va avea continuare î n 2020 î n Cheile Turzii. 
 

6.6 Baza materială 
 

 În cursul anului 2019 cheltuielile legate de baza materială aferentă biroului au fost 
limitate pe cât a fost posibil (s-au achiziționat doar obiecte de îmbrăcăminte care erau 
uzate excesiv). CJ Cluj a dat în folosință serviciului un autoturis Hyundai, care după ce a 
fost reparat a fost folosit în mare parte în activitatea biroului. 
 

6.7 Realizarea indicilor de performanţă 
 
  Din cauza incertitudinii legislative nu s-au demarat toate proiectele planificate 
(panouri, amenajarea unei pes teri, a unui punct de observat ie pentru pa sa ri, etc.) Din 
aceasta  cauza  este impropriu sa  vorbim de realizarea unor indici de performant a . Traficul 
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touristic a fost fluctuant î n 2019, monitorizarea turis tilor fiind fa cuta  doar î n perioada î n 
care s-a î ncasat taxa de vizitare. I n anul 2019 aproximativ 113 mii de turs ti au vizitat 
Cheile Turzii. 
 Ne dorim să primim un răspuns cât mai urgent din partea Ministerului Mediului și 
ANANP, care să confere un statut legal continuării activității biroului. Până atunci, 
angajații efectuează alte activități în cadrul serviciului. 
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Capitolul VII - FINANCIAR 
 
 Din bugetul total utilizat, în sumă de 3.814.744,30 lei, categoriile de cheltuieli 
făcute în anul 2019 de către SPJ SALVAMONT SALVASPEO CLUJ sunt: 
 
I.Cheltuieli de personal în sumă totală de 2.406.886,00 lei, cheltuieli care cuprind 
salariile brute, norma de hrană acordată conform HG 77/2003, indemnizația de hrană 
acordată conform L.153/2017, vouchere de vacanță şi contribuţiile aferente pentru un 
număr de 26 persoane angajate cu contract individual de muncă în timp normal.   
   
II.Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă totală de 1.203.412,54 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 207.801,50 lei, echipamente 
necesare atât pentru dezvoltarea serviciului Salvaspeo, a diviziei de scafandrii şi pentru 
înlocuirea echipamentului uzat al salvatorilor montani; 
- cheltuieli cu echipamente colective necesare salvării în echipă şi alte obiecte de inventar, 
în sumă de 93.090,86 lei; 
- cheltuieli cu pregătirea profesională a angajaţilor şi voluntarilor serviciului concretizate 
în cursuri de perfectionare pentru salvatori montani și scafandrii, în sumă de 37.190,00 
lei; 
- cheltuieli cu indemnizaţiile de masă aferente voluntarilor pentru serviciile de 
permanenţă efectuate la bazele de salvare şi pentru intervenţii în caz de alarmare în sumă 
de 65.499,05 lei; 
- cheltuieli cu materiale sanitare necesare acordării primului ajutor, în sumă de 11.451,47 
lei; 
 În categoria cheltuielilor cu buna desfaşurare a activitaţii intră : 
- consumabilele de birou, materiale de curaţenie, în suma de 6.838,04 lei; 
- cheltuieli cu încălzirea, energia electrică şi apa în sumă de 58.910,83 lei, aici intrând 
cheltuielile cu achiziționarea de lemne pentru bazele de salvare, energia electrică 
consumată pentru funcționarea bazelor și a sediului și cheltuielile cu apa; 
- cheltuieli cu carburantul necesar pentru deplasarea autoutilitarelor serviciului la bazele 
de salvare proprii şi pentru rezolvarea cazurilor la care suntem solicitaţi, în sumă de 
50.051,17 lei; 
- cheltuieli poştale, internet, telefon, tv in suma de 27.496,38 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 
581.854,87 lei, aici fiind incluse și cheltuielile cu externalizarea serviciului de salvare 
montană aferentete Formației Vlădeasa. 
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- cheltuieli cu deplasări interne, externe, asigurări non-viață, asigurări obligatorii în caz 
de accident, protecţia muncii, materiale documentare în sumă de 63.228,37 lei. 
 
III.Cheltuieli de capital - total 204.445,76 lei 
În anul 2019 s-au făcut urmatoarele cheltuieli de investiţii: 
     - UTV POLARIS, în sumă de 101.150 lei 
     - Laptop 3,935,33 lei 
     - Computer Scufundare Sharewater (2 buc.) 7.600 lei 
     - Targă salvare UT2000 Plus -2 buc in valoare totală de 34.157,76 lei 
     -Licențe OFFICE 2019 8 buc în valoare totală de 9.405,76 lei 
     -Compresor scufundare 25.000 lei 
     -Licența Windows și Corel Draw 3.621,17 lei 
     -Drona DJI MAVIC cu termoviziune 17.358 lei 
     -Adobe Photoshop 2.217,74 lei 
 
Prezentarea sintetică a cheltuielilor pentru anul 2019 se prezintă astfel: 
 

 
 
 
 După cum se poate observa cheltuielile de personal sunt de 63% din totalul 
cheltuielilor, ceea ce denotă existența unui echilibru în cheltuirea banilor serviciului. 
Faptul că 5% din buget este reprezentat de investiții este certitudinea că dezvoltarea 
serviciului continuă și că serviciul este sprijinit în activitate în mod optim de către 
Consiliul Județean Cluj. 
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Capitolul VIII. CONCLUZII 
 
 Anul 2019 a fost marcat de aniversarea a 50 ANI DE SALVAMONT în Județul Cluj. 
Numeroasele evenimente organizate au avut un imens impact în media și în rândul 
publicului. Acestora li s-au adăugat câteva acțiuni complexe care de asemenea au fost bine 
reliefate în media. Putem spune că 2019 a fost anul cu cea mai mare mediatizare din 
istoria salvamontului clujean. 
 SALVAMONT – activitatea curentă de permanență, patrulare și de salvare s-a 
desfășurat în condiții bune. Nu s-a înregistrat nici o acțiune ratată sau derulată cu 
întârziere. Un record negativ înregistrat în acest an l-a constituit numărul mare de 
persoane decedate la care salvatorii montani au ajuns primii (dintre structurile cu 
atribuții în domeniul situațiilor de urgență), dar aceasta face parte din meseria pe care 
ne-am ales-o. Cea mai spectaculoasă misiune derulată în acest an a fost montarea grinzii 
metalice a podului 4 din traseul de vizitare al Cheilor Turzii, realizată cu sprijinul unui 
elicopter aparținând Ministerului de Interne. 
 Un record pozitiv care ne bucură în mod deosebit l-a reprezentat numărul mare 
de aspiranți care s-au înscris și care au participat la numeroase activități pe parcursul 
întregului an. Ei reprezintă premisa de dezvoltare în continuare a serviciului. 
 SALVASPEO – activitatea salvaspeo este caracterizată (pe tot teritoriul carstic al 
României) de un număr mic de accidente, dar, când acestea se întâmlă, de o complexitate 
foarte mare și cu necesitatea implicării unui număr mare de salvatori. Echipa salvaspeo a 
județului este la ora actuală cea mai activă din România. 
 SCUFUNDĂRI – anul 2019 a adus completarea listei de scafandri la nivelul cerut 
de organigramă și de necesitățile derulării activității. Din păcate, o parte dintre membri 
echipei au o activitate foarte fluctuantă, de aceea trebuie să atragem noi membri (mai 
pasionați de scufundare) care să le ia locul celor care nu au confirmat în acest an. Pentru 
membri foarte activi s-a reușit în acest an brevetarea pe specialități foarte necesare în 
activitatea noastră. 
 ARII PROTEJATE – activitatea biroului s-a confruntat cu o situație ingrată dată de 
instabilitatea și incertitudinea legislativă legată de administrarea ariilor protejate în 
România.  
 Anul 2019 a fost per ansamblu cel mai bogat an în evenimente de toate felurile din 
istorie. Chiar dacă s-a meținut numărul de intervenții din 2018, s-a înregistrat o creștere 
semnificativă a numărului de forme de pregătire și a persoanelor implicate, cu o activitate 
foarte bună legată de promovarea imaginii Salvamont și a Consiliului Județean Cluj. 
Imaginea serviciului este mai bună ca niciodată, iar finalizarea noului site va contribui și 
ea la aceasta. Numărul mare de aspiranți înscriși în salvamont în acest an ar putea fi 
rezultatul imediat al activității intense de promovare derulate. Prezența acestora în 
cadrul echipei reprezintă garanția unui viitor bun al salvamontului clujean. 
 


