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În luna ianuarie au fost realizate următoarele obiective:
-

Am efectuat patrulări preventive în Munţii Călimani şi Gurghiu,
Au fost verificate traseele montane care pot fi parcurse şi cu schiuri de tură,
Echipa Salvamont Mureş este dotat şi cu un snowmobil, cu care s -au efectuat mai multe
lucrări şi acţiuni de salvare din Munţii Călimani,
A fost asigurat permanenţă 24 / 24 pe pârtia de schi Répás din Sovata,
În perioada 07 – 16 ianuarie s-a efectuat un atrenament în colaborare cu Serviciul
Salvamont din Alpe d’Huez, Franţa,
S-a efectuat un curs de scufundări în peşteri, în Tapolca, Ungaria.
În luna ianuarie am avut 4 de intervenţii în Munţii Gurghiu şi 9 în Munţii Călimani. În munţii
Gurghiului, din cele 4 de apeluri 2 au fost de pe pârtia de schi. Toate solicitările au fost
rezolvate în mod favorabil.

În luna februarie au fost realizate următoarele obiective:
-

Am efectuat patrulări preventive în Munţii Călimani şi Gurghiu,
A fost asigurat permanenţă 24 / 24 pe pârtia de schi Répás din Sovata,
În perioada 25 - 27 februarie s-a efectuat antrenamentul oficial de iarnă la în munţii
Călimani,

-

Începând cu 21 februarie doi membrii ai echipei au participat la un curs de paramedic,
organizat de SMURD,
În 22 – 23 februarie s-a efectuat următoarea etapă a cursului de scufundări în peşteri.
În luna februarie am avut 6 de intervenţii în Munţii Gurghiu şi 6 în Munţii Călimani. În
munţii Gurghiului, din cele 6 de apeluri 4 au fost de pe pârtia de schi. Toate solicitările au
fost rezolvate în mod favorabil.

În luna martie au fost realizate următoarele obiective:
-

Membrii salvamontului Mureş au participat la sesiunea de atestare / reatestare organizat
de ANSMR
Membrii salvamontului Mureş au participat la şcolile de iarnă începători / avansaţi în
perioada 1-7 martie, organizat de ANSMR.
S-a finalizat cu succes cursul de paramedic, participanţii obţinând atestatul de paramedic.
În luna martie Serviciul Salvamont Salvaspeo a fost inclu în Planul Roşu a judeţului Mureş.
Membrii salvamontului Mureş au participat la cursul de şef echipă organizat de ANSMR
În luna martie au avut loc 10 acţuni de intervenţie, 105 în Munţii Călimani. Toate au fost
rezolvate în mod favorabil.

În luna aprilie au fost realizate următoarele obiective:
-

-

SPJ Salvamont, în colaborare cu Asociaţia Salvatorilor Speciali şi Montani Mureş organizăm
diferite evenimente în judeţul Mureş. În acest sens am reuşit să depunem la CJM 6
proiecte,
Am asigurat asistenţa salvamont la concursul de Mures Marathon,
Am asigurat asistenţă salvamont la evenimentul Zilele Drumului Sării,
În luna aprilie au avut loc 10 acţiuni de intervenţie, 8 în Munţii Călimani, 2 în Munţii
Gurghiului. Toate au fost rezolvate în mod favorabil.

În luna mai au fost realizate următoarele obiective:
-

În 6 mai s-a realizat o emisiune la Erdely FM,
Am participat la târgul ONG-urilor din Tg Mureş,

-

Am asigurat asistenţă salvamont la o tură de amploare organizat pe Platoul Corneşti,
S-a efectuat următoarea etapă de scufundări în peşteri, în Croaţia,
În perioada 27-29 mai s-a organizat Zilele Muntelui la Tg Mureş, ediţia a VII.-a.
În luna mai au avut loc 11 acţiuni de intervenţie, 4 în Munţii Călimani, 7 în Munţii
Gurghiului. Toate au fost rezolvate în mod favorabil.

În luna iunie au fost realizate următoarele obiective:
-

-

-

In luna iunie s-a simtit deja cresterea fluxului turitic in jud. Mures. Pentru ca foarte multi
turisti vin la Salvamont pentru infoarmatii despre posibilitatile de cazare din judet, am
organizat o verificare a pensiunilor si a cabanelor. Dupa infintarea asociatiei de salvatori
Speciali si Montani am organizat pentru membrii echipei un curs de ghid turistic. Vrem sa
promovam turismul de aventura in judet pentru ca posibilitatile sunt mari in zona muntii
Calimani si Gurghiu. Am continuat să actualizăm situl www.salvamontms.ro cu informaţii
de maximă actualitate,
Am participat la organizarea expoziţiei “Începuturile turismului organizat în Transilvania”
expoziţie organizată în colaborare cu Muzeul Judeţean Mureş, Muzeul de Istorie a
Transilvaniei Cluj Napoca şi alte 25 organizaţii,
La solicitarea Salvamontului Bihor am efectuat o scufundare în lacul Beliş, în vederea
recuperării unor persoane înecate,
In luna iunie am fost alertati de 12 ori 6 in munţii Călimani si 6 in munţii Gurghiu. Toate au
fost rezolvate în mod favorabil.

În luna iulie au fost realizate următoarele obiective:
-

Echipa EISA (echipa de intervenţii speciale acvatice) şi a fost semnat şi un protocol de
colaborare cu ISU pentru serviciul respectiv. Echipa EISA a fost alertată de 4 ori pentru
căutarea persoanelor înecate pe teritoriul judeţului Mureş.
- Am asigurat asistenţă salvamont şi am organizat o activitate de igienizare unui pârâu în
zona Ibăneşti, munţii Călimani,
- S-a asigurat asistenţa salvamont la concursul naţional de triatlon, desfăşurat în zona Şapte
Plopi, pe malul Mureşului, în data de 9 iulie 2010.
- serviciul salvamont a fost solicitat de 3 ori la evenimente sportive din judeţ pentru
asistenţă medicală.
- un efectiv de 3 persoane a participat şi a absolvit cursul TSA organizat de Federaţia
Română de Speologie.
În luna iulie serviciul salvamont a fost solicitat la intervenţii montane de 12 de ori, de 8 ori în
masivul Călimani, şi de 4 ori în masivul Gurghiu.

În luna august au fost realizate următoarele obiective:
În luna august fluxul turistic mai ridicat a fost simţită. Pentru ca turişti să fie cît mai în
siguranţă, am organizat echipe de patrulare cu personal ridicat.
Patrulele Salvamont au verificat în permanenţă traseele turistice din munţii Călimani şi
Gurghiu, şi au verificat campingurile.
O echipă a formaţiei salvamont Mureş a participat la o expediţie în munţii Alpi, zona Mt.
Blanc şi Matterhorn, în periada 02 – 09 august 2011.
În august am fost solicitaţi la mai multe acţiuni s portive, pentru asistenţă.
S-a continuat lucrările de amenajare a traseelor montane.
În luna august am avut 21 de intervenţii montane şi 7 intervenţii acvatice, toate rezolvate
în mod favorabil.
Am asigurat asistenţa salvamont la festivalul Valea Regilor desfăşurat la Ibăneşti, în august
2011.
Echipa de Intervanţii Speciale Acvatice a asigurat asistenţă la festivalul Peninsul a, la Tg
Mureş, în perioada 25 – 28 august 2011.
În luna august serviciul salvamont a fost solicitat la intervenţii montane de 14 de ori, de 12 ori
în masivul Călimani, şi de 2 ori în masivul Gurghiu.

În luna septembrie au fost realizate următoarele obiective:
Echipa EISA (Echipa de Intervenţii Speciale Acvatice) a participat la o perfecţionare în
salvări subacvatice. Cursul a durat 4 zile, şi a fost efectuată în Tg Mureş, partea practică
fiind efectuată în Complexul de Agrement Mureşul şi lacul Bezid.
A fost realizat un pliant informativ despre activitatea Serviciului Salvamont şi despre
ofertele de turism tip nişă din judeţul Mureş. Pliantele vor fi distribuite prin hoteluri,
pensiuni şi agenţii de turism.
O echipă a Serviciului Salvamont Salvaspeo Mureş a participat la sesiunea de atestare /
reatestare, organizat de ANSMR,
O echipă a Serviciului Salvamont Salvaspeo Mureş a participat la şcoala de salvatori
montani, începători, organizat de ANSMR,
O echipă a Serviciului Salvamont Salvaspeo Mureş a participat la şcoala de salvatori
montani, avansaţi, organizat de ANSMR,
Am participat la organizarea Zilelor Mobilităţii Europene, şi am asigurat asistenţă
salvamont la acest eveniment,
În luna septembrie Serviciul Salvamont a fost solicitat de 11 intervenţii montane şi 2
intervenţii acvatice.
S-au verificat starea principalelor trasee din masivul Călimani.

în luna septembrie serviciul salvamont a fost solicitat la intervenţii montane de 8 de ori
în masivul Călimani.

În luna octombrie fost realizate următoarele obiective:
pe parcursul lunii am reuşit să finalizăm verificarea traseelor turistice,
O echipă a Serviciului Salvamont Salvaspeo Mureş a participat la cursul SALVASPEO,
organizat de Federaţia Română de Speologie, obţinând atestat,
Un membru a Serviciului Salvamont Salvaspeo Mureş a obţinut calificativul de şef
echipă SALVASPEO,
Am asigurat asistenţă Salvamont la concursul Mountain Bike, organizat la Câmpu
Cetăţii,
Am ghidat o echipă de cameramani prin munţii Călimani, în vederea realizării unei
emitiuni televizate despre aceste meleaguri,
Am organizat şi am asigurat asisitenţă salvamont la concursul Mureş Fly,
Am început o campanie de educaţie ecologică în şcolile judeţului Mureş, în colaborare
cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş.
în luna octombrie serviciul salvamont a fost solicitat la intervenţii montane de 6 de ori,
în masivul Călimani.

