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1. PREAMBUL
Serviciul a fost înfiinţat pe baza Hotărârii Guvernamentale nr 77 / 23 ianuarie 2003
privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor şi organizarea
activităţii de salvare în munţi şi prin Hotărârea Consilului Judeţean Mureş nr. 43 /
2004.
Principalele atribuţii a Serviciului sunt prevenirea accidentelor montane, salvarea
persoanelor accidentate în zone montane greu accesibile precum şi promovarea
turismului.
Serviciul Public Judeţean Salvamont Salvaspeo Mureş a primit între atribuţiile sale
activitatea de salvare din mediul subteran speologic în 20 februarie 2009 prin
Hotărârea Consiliul Judeţean Mureş nr 20, pe baza Legii nr. 402 / 2006 privind
prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran
speologic.
În prezent Serviciul are puncte de lucru înTârgu Mureș, Lunca Bradului, în Sovata
şi pe pârtia de schi Aluniş (Sovata).
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2. ACTIVITATEA DE PREVENIRE
În vederea realizării activităţii de prevenire a accidentelor Serviciul efectuează
următoarele activităţi: patrulări preventive în zona montană a judeţului Mureş,
verificarea şi supravegherea traseelor turistice, marcarea traseelor turistice,
amplasarea indicatoarelor, reamenajarea traseelor turistice, asigurarea
permanenţelor pe pârtia de schi, asigurarea permanenţei la punctul de lucru Lunca
Bradului şi Sovata, asistenţă la concursuri sportive desfăşurate în zone montane
greu accesibile, zone împădurite şi mediu acvatic (lacuri, râuri), asigurarea
asistenţelor la ture organizate de organizaţii neguvernamentale sau unităţi de
învăţământ.

a. Patrulări
În anul 2015 s-au realizat operaţiuni de patrulare în zonele cu flux ridicat de turişti
şi cu potenţial ridicat de producere a accidentelor turistice montane.
- Zona Munţii Gurghiu, pe toată durata anului, la fiecare sfârşit de săptămână, cu
o echipă formată din cel puţin 3 persoane,
- Zona Munţii Călimani, Valea Mureşului, pe toată durata anului, la fiecare sfârşit
de săptămână, cu o echipă formată din cel puţin 3 persoane,
- Zona turistică Sovata, pe toată durata anului, la fiecare sfârşit de săptămână, cu
o echipă formată din cel puţin 2 persoane,
- Pe pârtia de schi Aluniș, Sovata, pe perioada de funcționare a acestuia, cu o
echipă de intervenție.
În anul 2015 s-au efectuat 147 de patrulări preventive.
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b. Activitatea de întreţinere şi amenajare a traseelor turistice montane
În anul 2015 Serviciul a efectuat lucrări de întreținere pe traseele montane
omologate:
- Gălăoaia – Poiana Stegii – Valea Bistra, punct albastru (6 indicatoare și 6 stâlpi),
- Sălard – Poiana Obcinelor – Lunca Bradului, punct galben,
- Stânceni – Poiana Zebrac (2 indicatori),
- Andreneasa – Vf. Sălășel, bandă galbenă,
- Sălard – Creasta Heclan – Poiana Iod, cruce roșie,
- Sălard – Solea – Culmea Fâncel, cruce albastră,
- Stânceni – Vf. Fâncel, bandă albastră (4 indicatoare),
- Sovata – Valea Sebeș – Seaca Mare, bandă albastră (4 indicatoare),
- Eremitu – Becheci – Sovata, bandă roșie,
- Creasta Tătarului – 8 indicatoare,
- Coada Lacului Răstolița – 4 indicatoare,
- Poiana Lungă – 2 indicatori,
- Poiana Drăguș – 4 indicatoare,
- Peștera Căsoaia lui Ladaș – 4 indicatoare,
- Peștera Androneasa – 4 indicatoare,
- Câmpul Cetății – Eremitu, bandă roșie,
- Câmpul Cetății – valea Nirajului Mic, punct albastru,
- sat Borzia – creasta Gurghiului – Fâncel (4 indicatoare),
- Drumul Sasului – Livezeni (2 indicator),
- vf. Terebici – 2 indicatori,
- Scaunul Domnului – 6 indicatori, 6 stâlpuri,
- Stâncile Ruscă – 21 stâlpi,
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- defileul Mureșului și zona Sovata – 8 panouri de informare turistică.
În total: 13 trasee revopsite, 55 indicatoare și 32 stâlpi indicatoari amplasați, 8
panouri de informare turistică.

c. Acordarea de asistenţă salvamont la diferite evenimente:
- evenimente sportive:
 Concurs schi Sovata,
 Concurs de schi fond Sovata,
 Concurs de caiac,
 Concurs de alergare cross,
 Diferite competiții sportive organizate la 1 mai,
 Concurs de cross,
 Concurs de anduranță Teleki Samu,
 Concursul Aquathlon,
 Concurs triathlon,
 Concurs de biciclete,
 Concurs triathlon 2,
 Diferite evenimete sportive organizate la evenimentul Vâltoarea Mureșană,
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 Concurs Mountain Bike Câmpul Cetății,
 Festivalul baloanelor cu aer cald de la Câmpul Cetății,
 Concurs de alergare cross,
 Traversarea prin înot a lacului Bezid,
 Triatlonul Bezid,
 Concurs de orientare,
 Cupa Gravity,
 Concurs triathlon 3,
 Competiția Marathon Călimani,
 Supraveghere salvamont la evenimentele sportive organizate la Zilele
Comunei Acățari,
 Competiția Cupa Gravity,
 Concursul Bezid Triatlon,
 Concurs biciclete Daneș,
 Ascotid Trail Race,
 Cupa Szász Adalbert,
 Competiția duatlon Cupa Balcani,
 Competiția cross Lunca Bradului.
Total persone asistate în anul 2015: 12.880 persoane.
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d. Particpare la programul “Şcoala altfel”
La programul “Școala Altfel”, răspunzând la invitația a 7 unități de învățământ am
organizat diferite programe cu tematica: drumeții montane, scufundări subacvatice
și prelegeri tematice. Cu ocazia acestor prezentări dorim să atragem tineretului
spre meseria de salvator montani.
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3. ACŢIUNI ŞI INTERVENŢII DE SALVARE – RECUPERARE
Numărul persoanelor care au solicitat ajutor din parte SPJ Salvamont
Salvaspeo Mureş, în anul 2015 era de 117 persoane.
Repartizarea persoanelor accidentate:

Călimani

Gurghiu

Alte locații

Total

Ianuarie

7

8

1

16

Februarie

1

8

1

10

Martie

4

3

0

7

Aprilie

7

0

4

11

Mai

2

0

9

11

Iunie

6

5

0

11

Iulie

3

0

5

8

August

5

0

3

8

Septembrie

4

1

5

10

Octombrie

5

2

0

7

Noiembrie

5

1

1

7

Decembrie

3

7

1

11

Total

52

35

30

117
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Repartizarea persoanelor accidentate în 2015
Decembrie
Noiembrie
Octombrie
Septembrie
August
Iulie
Iunie
Mai
Aprilie
Martie
Februarie
Ianuarie
0

5

10
Călimani

15
Gurghiu

20
Alte locații

25

30

35

Total

4. INTERVENŢII ÎN MEDIUL ACVATIC
Echipa de intervenţii speciale acvatice a SPJ Salvamont Salvaspeo Mureş a fost
solicitată la 3 cazuri de intervenţii de recuperare a victimelor înecate pe teritoriul
judeţului Mureş respectiv și în alte județe din țară. Aceste intervenţii au fost
efectuate în colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Horea” al
Judeţului Mureş.
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5. ACTIVITATEA ÎN MEDIUL SUBTERAN SPEOLOGIC
Pe lângă etapele de formare profesională organizate de către Şcoala Naţională de
Speologie şi Corpul Român Salvaspeo, Serviciul organizează moduluri de formare
profesională şi de menţinerea competivităţii.
În cursul anului 2015 a fost implementat regulamentul Comisiei de Scafandrii
CORSA.
În luna mai echipa salvaspeo a participat la o simulare de salvare la complexul
carstic Roșia de la Toplița, și echipa a mai participat la organizarea unui
antrenament de salvare în colaborare cu SPJ Salvamont Salvaspeo Harghita, la
avenul Teleki.
Serviciul a organizat consfătuirea Corpului Român Salvaspeo, și delegații
Serviciului au participat la Adunarea Generală CORSA.
O echipă a Serviciului a participat la exercițiul regional de salvare speologică,
organizat de CORSA, în județul Bihor, Munții Bihor, ghețarul Barsa.
Echipa de scafandri CORSA al județului Mureș a efectuat un antrenament de
scufundare în condiții speciale organizat în Mangalia.

6. ANTRENAMENTE
Pentru menţinerea nivelului de pregătire membrii Servciului participă la diferite
activităţi cu profil de specialitate.
În vederea aprofundării celor mai recente tehnici de salvare de pe pârtie, membrii
echipei au participat la un exercițiu obligatoriu pentru a perfecționa techinile de
intervenție și salvare din mediu alpin de iarnă.
În cursul anului 2015 am participat la exerciții comune cu SMURD, și cu
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Horea” al județului Mureș. Astfel, în luna
martie am participat la un antrenament de salvare în caz de calamitate, organizat
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de DSU în Tg Mureș, la Teatrul Național. În luna august am participat la un exercițiu
național organizat de DSU.
Pentru membrii echipei salvamont salvaspeo Mureș am organizat câte un
exercițiu de salvare de vară, respectiv de iarnă.

7. PERFECŢIONARE
În cursul anului 2015 membrii Serviciului au participat la formare profesională,
după cum urmează:
- şcoala salvamont începători, etapa vara – 2 persoane,
- şcoala salvamont avansați, etapa vara – 3 persoane,
- şcoala salvamont începători, etapa iarna – 3 persoane,
- şcoala salvamont avansați, etapa iarna – 3 persoane,
- atestare salvatori speologi – 10 persoane,
- formare scafandrii începători – 7 persoane,
- formare scafandrii avansați – 6 persoane,
- curs de alpinist utilitar (parte a formării echipei de “urban rescue”) – 7 persoane.
Membrii Serviciului au participat şi la modulul SARTISS – Search and Rescue din
octombrie 2015, din Oradea.
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8. PROMOVAREA TURISMULUI
În perioada de vară membrii Serviciului au supravegheat traseele turistice
Peșterea Mare din Andreneasa, peștera Căsoaia lui Ladaș percum și rezervația
Scaunul Domnului în vederea asigurării condițiilor optime de vizitare a celor doi
peșteri de mulaj și a rezervației naturale. În continuare a fost organizate ture de
recunoaştere în Defileul Mureşului pentru a căuta şi identifica peşterile de mulaj
din zonă.
În vederea popularizării activităţii de speologie și a turismului montan am realizat
mai multe interviuri, difuzate atât în presa scrisă cât şi la radio, respectiv în
televiziune.
În cursul anului 2015 au fost redactate articole despre speologie într-o revistă de
specialitate.
În programul “Şcoala Altfel” Serviciul a fost solicitat de către mai multe şcoli la
efectuarea de prezentări multimedia despre patrimoniul natural a judeţului.
Au fost vizitate hotelurile şi pensiunile aflate în zona montană a judeţului, unde
au fost efectuate discuţii despre posibilitatea de organizare a diferite programe
turistice şi au fost prezentate cele 43 de trasee turistice omologate din judeţ
precum au fost distribuite diferite materiale promoţionale despre judeţul Mureş.
Au fost distribuite 7.000 de broșuri cu sfaturi salvamont pentru turiști.
Cu ocazia celebrării a 10 ani de la înființarea Serviciului am organizat o expoziție
cu tehnica de intervenție specific în centrul municipiului Tg Mureș, unde am avut
ocazia popularizării meseriei de salvator și a capacității turistice a județului.
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9. COLABORĂRI
Serviciul are colaborare strânsă cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi cu
Asociaţia Salvatorilor Speciali şi Montani Mureş, precum este membru a Corpului
Român Salvaspeo şi al Asociaţiei Naţionale a Salvatorilor Montani.
În cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență. În anul 2015 am participat
la ședințele de la Tg Mureș, București, Brașov și Sibiu.

Membrii serviciului au mai participat la următoarele întruniri, conferințe:
- AG CORSA,
- ANSMR,
- CD CORSA ,
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- Ședințe la Consilului Județean Mureș,
- Ședințe operative la SMURD,
- Ședințe operative la ISU Mureș
- SARTISS – Bihor.
Serviciul a fost invitat să participle la serbările ocazionate de aniversarea a 25 de
ani de la înființarea SMURD, și a defilat cu două autospeciale și un ATV în centrul
municipiului Tg Mureș.

10. INTERVENŢII SPECIALE
În anul 2015 s-au organizat mai multe exerciţii comune a tuturor entităţilor din
domeniul de salvare. Conform primului scenariu, s-a produs un dezasru major la
Teatrul Național din Tg Mureș, județul Mureş, în urma căreia mai multe victime
trebuiau evacuate. Serviciul Public Judeţean Salvamont Salvaspeo Mureş a fost
alertat. Echipajul care s-a deplasat la locul accidentului, și a trebuit să evacueze
victimele din clădire. Conform scenariului persoanele au fost salvate cu tehnici
speciale apline.
Exerciţiul a fost de succes, şi între altele arătând colaborarea bună între entităţile
participante la acest exerciţiu: SPJ Salvamont Salvaspeo Mureş, SMURD, IGSU,
Apărarea Civilă, Poliţia, Prefectura, asociaţii neguvernamentale de specialitate, ş.a.
Am participat la un exercițiu de intervenție special, organizată de DSU, cu
scenariul de accident aviatic în munții Călimani. SPJ Salvamont Salvaspeo Mureș a
participat cu o echipă de salvatori montani.
În luna septembrie a fost organizat un antrenament comun cu scop demonstrativ
în colaborare cu Serviciul Mobil de Urgență și Descarcerare (SMURD) Mureș.
În vederea perfecționării colaborării cu entitățile membre în DSU, am inițiat
dotarea Serviciului cu mijloace de comunicare adecvate. Astfel am reușit
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achiziționarea stațiilor mobile radio tetra pentru a echipa vehicolele din dotare, și
stații portabile tetra pentru dotarea parțială a echipei.

11. ADMINISTRAȚIE
În vederea asigurării continuității activității și pentru a eficientiza activitatea
Serviciului, se pune un accent din ce în ce mai mare pe administrație. Este în curs
de implementare Sistemul de Control Intern Managerial (SCIM). Se elaborează
standarde și proceduri atât pentru activitatea administrativă cât și pentru
activitatea specifică.
În vederea asigurării forței de muncă în continuu căutăm persoane interesate de
această activitate. În acest sens, vizităm unități de învățământ, unde prezentăm
activitatea Serviciului. Pe lângă aceste prelegeri în cursul anului 2015 am distribuit
2.000 de broșuri despre activitatea noastră la diferite școli și evenimente la care
am participat (de exemplu la Târgul Organizațiilor Neguvernamentale).
Persoanele interesate sunt primite între voluntarii Serviciului. Membrii Serviciului
se ocupă și de formarea profesională a voluntarilor, ei fiind integrați în activitatea
salvamontului., cum ar fi intreținerea traseelor turistice, asisitență, patrulări
preventive, etc.
Colaborarea cu volunatarii mai este necesară și pentru a acoperi necesarul de
resurse umane. Având în vedere că Serviciul are 6 angajați, și necesarul de resurse
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umane este de minim 24 persoane, diferența este acoperită cu colaboratori și
voluntari.

12.DIFICULTĂŢI
Principala dificultate în present este lipsa unei sediu propru. În urma unei decizii
judecătorești imobilul în care desfășurăm până în prezent activitatea, a devenit
proprietatea Administației Națională Apele Române – Administația Bazinală de Apă
Mureș. Serviciul a primit dreptul de folosire a imobilului printr-un contract de
locațiune, valabil până luna noiembrie 2016. A devenit o necesitate absolut ca până
la expirarea contractului de locațiune să primim un sediu adecvat desfășurării
pentru desfășurarea activității.
Punctul de lucru existent în Defileul Mureşului nu este unul adecvat activităţii de
salvare. Este o casă veche, construită cu alt scop, în care proprietarul – Primăria
Lunca Bradului – nu a investit în modernizare. Totodată menţionăm că suntem
singurul serviciu salvamont din ţară, care mai foloseşte asemenea clădire ca punct
de lucru. Construirea unui punct de lucru care corespunde cerinţelor din H.G
77/2003 şi a L 402 / 2006 a devenit o prioritate absolută pentru Serviciu.
Echipamentele personale şi de echipă aflate în dotarea Serviciului sunt învechite
în proporție de 25%, şi nu mai prezintă siguranţă în folosire. Aceste echipamente
fiind specializate este foarte important respectarea duratelor normale de
funcţionare, dat de producător. De starea acestor piese de echipament depinde în
mare parte viaţa şi integritatea corporală a salvatorilor şi a victimei.
Lipsa pesonalului îngreunează mult derularea activităţilor. Pentru a funcţiona
adecvat, ar fi necesar angajarea a încă trei salvatori, cu normă întreagă.
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13.PLANURI
- Construirea unui punct de lucru salvamont în Lunca Bradului sau Răstolița
corespunzător cerinţelor HG 77 / 2003 şi L 402 / 2006 precum şi a normelor din U.E.
- Modernizarea şi schimbarea indicatoarelor turistice din zona montană a
judeţului Mureş,
- Amplasarea de panouri informative turistice în zonele cu flux turistic mare,
- Omologarea a încă 3 trasee montane,
- Continuarea prezentării Serviciului în diferite şcoli şi licee din judeţ,
- Modernizarea şi completarea echipamentelor personale şi de echipă a
Serviciului,
- Crearea unei baze digitale cartografice a județului,
- Menținerea nivelului ridicat a capacității de intervenție a Serviciului,
- Angajarea a trei salvatori montani, cu normă întreagă,
- Continuarea bunei colaborări cu Consiliul Județean Mureș.
- Continuarea bunei colaborări cu DSU.
- Permanență în Rezervația Naturală Scaunul Domnului, în colaborare cu
custodele rezervației.

Întocmit,
HINTS Miklós Zoltán
Aprobat,
KOVÁCS Zoltán Róbert
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