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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 este 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 în Lunca Bradului, în Sovata şi pe
pârtia de schi Aluniş (Sovata).

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 2013 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,
- Zona turistică pârtia de schi Aluniş, permanenţă pe toată
durata funcţionării pârtiei, cu o echipă de minim 2 persoane.
b. Activitatea de întreţinere şi amenajare a traseelor turistice montane
În anul 2013 s-au realizat lucrări de revopsire şi întreţinere a
următoarelor trasee turistice:
- Neagra – Stânca Şoimilor, marcaj triunghi galben,
- Răstoliţa – Valea Vişa – Poiana Stejii, marcaj punct roşu,
- Răstoliţa – Fundul lacului de acumulare, marcaj cruce albastră,
- Androneasa – Peştera Căsoaia lui Ladaş, marcaj punct roşu,
- Valea Scurtu – Poiana Lungă – Tăul Zânelor, marcaj punct
albastru.
- Sovata – Creasta Cireşului – Stânca Mesei – Vârful Seaca Mare
– Poiana Repaş – Valea Isopului, marcaj punct roşu.

c. Amplasarea indicatoarelor pe trasee turistice
- În zona turistică a masivului Călimani: 62 indicatoare,
- În zona turistică a masivului Gurghiu: 8 indicatoare,
- În zona turistică Sovata: 5 indicatoare,
- În zona turistică Tg Mureş: 5 indicatoare.
În zona Sovata au fost amplasate şi 7 stâlpi indicatori.

d. Acordarea de asistenţă salvamont la diferite evenimente:
- evenimente sportive:
o Concurs schi Sovata, 150 de persoane asistate,
o Concurs triathlon, 250 de persoane asistate,
o Concurs schi Sovata, 150 de persoane asistate,
o Concurs de alergare cross, 50 de persoane asistate,
o Concursul de schi Cupa Călimani, 60 de persoane
asistate,
o Critical Mass, 1.000 de persoane asistate,
o Concurs de caiac Mureş Marathon, 350 de persoane
asistate,
o Concurs Mureş Duatlon, 150 de persoane asistate,
o Swimathon Târgu Mureş, 50 de persoane asistate,
o Seriile de manifestări sportive Katapult, 450 de persoane
asistate,
o Primăvara pe două roti, 150 de persoane asistate,
o Crossul de alergare a companiilor, 100 de persoane
asistate,

o Triathlon, 200 de persoane asistate,
o Triathlon Bezid, 250 de persoane asistate,
o Concursul de caiac, Rowmania, 150 de persoane asistate,
o Festivalul de zbor MuresFly, 200 de persoane asistate,
o Tura de anduranţă Teleki, 42 de persoane asistate
o Tură de creastă cu elevii şcolii Miercurea Nirajului,
o Tură pe Becheci,
o Concurs de biciclete în Câmpul Cetăţii
- alte evenimete:
o Şcoala altfel, 250 de persoane asistate,
o Târgul ONG-urilor,
o Tabăra Călimani, 80 de persoane asistate,
o Festivalul Vâltoarea Mureşană, 10.000 de persoane
asistate,
o Festivalul de Baloane cu aer cald de la Câmpul Cetăţii,
1.500 de persoane asistate,
o Zilele Muntelui la Sg. de Pădure, 200 de persoane
asistate,
o Tura Drumul Sării,
o Concursul Hipic de la Veţca, 50 de persoane asistate
Total persone asistate în anul 2013: 15.832.

Particpare la programul “Şcoala altfel”
- Asistenţă la ture organizate de către unităţi de învăţământ şi
organizaţii neguvernamentale
o Tură cu elevii clasei X. B. din Grupului Şcolar “Domokos
Kázmér”, Sovata,

o Tură cu elevii clasei II şi III din Grupul Şcolar cu program
sportiv “Szász Adalbert” la peştera Căsoaia lui Ladaş,
o Tură cu elevii clasei VIII din Grupul Şcolar cu program
sportiv “Szász Adalbert” la vârful Zespezel.
o Tură cu elevii clasei III şi IV din Grupul Şcolar “Liviu
Rebreanu” la peştera Căsoaia lui Ladaş
3. ACŢIUNI ŞI INTERVENŢII DE SALVARE – RECUPERARE
Numărul persoanelor care au solicitat ajutor din parte SPJ Salvamont
Salvaspeo Mureş, în anul 2013 era de 190.
Repartizarea persoanelor accidentate
Luna
Masivul Masivul Zonă Cetăţeni Cetăţeni
Total
Călimani Gurghiu urbană români
străini persoane
Ianuarie
6
16
4
25
1
26
Februarie
17
17
17
Martie
2
4
3
7
2
9
Aprilie
4
4
7
1
8
Mai
5
5
5
Iunie
4
2
6
12
12
Iulie
9
3
3
15
15
August
17
4
2
22
1
23
Septembrie 9
8
10
7
17
Octombrie
9
6
3
9
Noiembrie 4
3
1
4
Decembrie 15
30
26
19
45
Total an 70
84
36
155
35
190
2013

45
40
35
30

Masivul Călimani

25

Masivul Gurghiu

20

Zonă urbană
Cetăţeni români

15

Cetăţeni străini

10

Total persoane

5
0

Repartizarea accidentelor în anul 2013

4. INTERVENŢII ÎN MEDIUL ACVATIC
Echipa de intervenţii speciale acvatice a SPJ Salvamont Salvaspeo Mureş a
fost solicitată la şase cazuri de intervenţii de recuperare a victimelor înecate
pe teritoriul judeţului Mureş. Aceste intervenţii au fost efectuate în
colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Horea” al Judeţului
Mureş.

5. ACTIVITATEA DE SALVARE DIN 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 2013 a fost întocmit şi implementat regulamentul Comisiei
de Scafandrii CORSA.
Preşedintele comisiei de scafandrii CORSA a fost ales şeful SPJ Salvamont
Salvaspeo Mureş, dl. Kovács Zoltán Róbert.

În perioada mai – septembrie au fost efectuate mai multe scufundări în
peşterile: Tăuz, Izbindiş, Kórház, Huda lui Păpară, Kőbánya.

Scufundare în Huda lui Păpară

Salvaspeo Roşia

În cursul lunii septembrie a fost organizat un antrenament de scufundare în
Croaţia.
Serviciul a participat la consfătuirea pe materie de scufundări în peşteri,
unde au participat şi specialist din Franţa şi Ungaria.
Doi membrii ai echipei au absolvit modulul TSA 2, şi un membru a participat
la formarea de tehnician salvaspeo.

6. ANTRENAMENTE
Pentru menţinerea nivelului de pregătire membrii Servciului participă la
diferite activităţi cu profil de specialitate.

Aplicaţie în peştera Cioclovina

Antrenament pe faleză

În cursul anului 2013 au fost organizate antrenamente salvaspeo la
peşterile: Huda lui Păpară, Orbán Balázs, Urşii, Darnini, Cioclovina, Avenul
din Glăjărie.
Serviciul a participat la exerciţiile naţionale de la Huda lui Păpară şi
Cioclovina ca şi co – organizator.
Pentru membrii echipei a fost organizat o intervenţie simulată la Avenul din
Glăjărie, în luna iulie.
La aplicaţia naţională din luna octombrie organizată în Roşia jud. Bihor
Serviciul a participat cu o echipă.
7. PERFECŢIONARE
În cursul anului 2013 membrii Serviciului au participat la formare
profesională, după cum urmează:
- şcoala salvamont, începători – 1 persoană,
- şcoala salvamont, avansaţi – 2 persoane,
- Şcoala salvaspeo, începători – 1 persoană,
- Şcoala salvaspeo, avansaţi – 2 persoane,
- Şcoala technician salvaspeo – 1 persoană,
- Formare scafandrii – 4 persoane.
Membrii Serviciului au participat şi la modulul SARTISS – Search and Rescue
din octombrie 2013, din Oradea.

Conferinţe, cursuri de perfecţionare

8. PROMOVAREA TURISMULUI
În perioada iunie – septembrie membrii Serviciului au amenajat un traseu
turistic tematic, care prezintă o curiozitate absolută: o peşteră de mulaj.
Traseul turistic peştera “Căsoaia lui Ladaş” a fost inaugurat la data de 3
septembrie, şi de atunci fluxul de turişti a crescut peste aşteptările iniţiale.
Din luna iunie organizăm ture de recunoaştere în Defileul Mureşului pentru
a căuta şi identifica peşterile de mulaj din zonă.

Panou de informare turistică
la peşera “Căsoaia lui Ladaş”

Inaugurare traseu “Căsoaia lui Ladaş”

În vederea popularizării activităţii de speologie am realizat mai multe
interviuri, difuzate atât în presa scrisă cât şi la radio, respectiv în
televiziune.
În cursul anului 2013 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.

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.
10. INTERVENŢII SPECIALE
În data de 30 noiembrie 2013 s-a organizat un exerciţiu comun a tuturor
entităţilor din domeniul de salvare. Conform scenariului, s-a produs un
cutremur puternic, în urma căruia în Hotelul Grand din Tg Mureş au rămas
blocaţi câţiva persoane. Serviciul Public Judeţean Salvamont Salvaspeo
Mureş a fost alertat. Echipajul care s-a deplasat la locul calamităţii a trebuit
să evacueze victimele de la etajul V. a imobilului sus – menţionat. Conform
scenariului casa scării nu era circulabilă, ca atare operaţiunea s-a realizat
prin folosirea unei tiroliană.
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, Poliţia Locală, Prefectura, asociaţii
neguvernamentale de specialitate, ş.a.

Colaborare între echipaje

11.DIFICULTĂŢI
Echipamentele personale şi de echipă aflate în dotarea Serviciului în
majoritate sunt învechite, 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.
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.
Lipsa pesonalului îngreunează mult derularea activităţilor. Pentru a
funcţiona adecvat, ar fi necesar angajarea a încă trei salvatori, cu normă
întreagă.
Serviciul este dotat cu un ATV, dar ar mai fi nevoie de încă un vehicol similar
pentru ca cele două puncte de lucru să fie dotate la aceeaşi nivel. Cu acest

ATV am putea să ne deplasăm şi iarna, cu montarea pe el a unui set de
şenile de zăpadă.
Sediul Serviciului din Tg Mureş necesită mai multe lucrări de reparaţii. În
prezent acoperişul permite scurgerea apei în aprox. 20 de locuri.
12.PLANURI
- Construirea unui punct de lucru salvamont în Lunca Bradului,
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,
- Continuarea prezentării Serviciului în diferite şcoli şi licee din
judeţ,
- Modernizarea şi completarea echipamentelor personale şi de
echipă a Serviciului,
- Angajarea a trei salvatori montani, cu normă întreagă,
- Reparaţia acoperişului sediului, şi mansardarea acestuia,
- Depunerea unui proiect cu finanţare nerambursabilă din
fondurile UE pentru dotarea Serviciului.

Întocmit,
HINTS Miklós Zoltán
Aprobat,
KOVÁCS Zoltán Róbert

