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Activitatea de salvare în munţi cuprinde patrularea preventivă, asigurarea
permanenţei la punctele şi refugiile SALVAMONT, căutarea persoanei dispărute,
acordarea primului ajutor medical în caz de accidentare şi transportarea
accidentatului sau a bolnavului la prima unitate sanitară. Misiunea Serviciului
este de a salva persoane accidentate în zonele montane sau greu accesibile, cu
utilizarea tehnicii alpine, speologice precum căutarea şi recuperarea persoanelor
înecate. În acest scop următoarele activităţi sunt necesare a fi efectuate: efectuarea patrulărilor preventive în zonele muntoase, - verificarea traseelor
turistice, - marcarea traseelor turistice, - reamenajarea traseelor turistice, asigurarea permanenţelor pe pârtia de schi Sovata, - asigurarea permanenţelor la
punctele de lucru Lunca Bradului şi Sovata, - asigurarea asistenţelor la concursuri
desfăşurate în zone montane sau greu accesibile, asigurarea asistenţelor la ture
organizate de organizaţii neguvernamentale sau unităţi de învăţământ.
Pregătirea profesională se realizează în şcoli speciale organizate de Serviciul
Mobil de Reanimare şi Descarcerare – SMURD, Inspectoratul General pentru
Situaţii de Urgenţă – IGSU, Asociaţia Naţională a Salvatorilor Montani din
România – ANSMR, Corpul Român Salvaspeo – CORSA, National Underwater
Instructor – NAUI. Perfecţionarea cunoştinţelor se realizează prin antrenamente
periodice, săptămânale sau lunare.

O altă activitate a SPJ Salvamont Salvaspeo Mureş este promovarea turismului în
judeţul Mureş şi protecţia mediului înconjurător şi educarea tinerilor pentru
protejarea naturii. Pentru efectuarea acestor activităţi Serviciului colaborăm cu
asociaţii şi organizaţii neguveranamentale de mediu, cumar fi: Asociaţia
Salvatorilor Speciali şi Montani, Societatea Carpatină Ardeleană – EKE, Asociaţia
Perpetuum Mobile, Focus Eco Center, Un Da Verde, Pont, organizând împreună
diverse evenimente, concursuri, tabere.
Conform planului de activitate al Serviciului Judeţean Salvamont Salvaspeo
Mureş a avut următoarele activităţi:
1. Activitatea preventivă:
a. Patrulare
În anul 2012 s-au efectuat operaţiuni de patrulare în principalele
zone cu aflux turistic şi cu potenţial crescut de producere a a accidentelor
turistice montane.
- Zona Munţii Călimani, Valea Mureşului pe toată durata
anului, la sfârşit de săptămână, cu o echipă de minim 3
persoane
- Zona Munţii Gurghiului pe toată durata anului, la sfârşit
de săptămână, cu o echipă de minim 3 persoane
- Zona turistică Sovata, pe toată durata anului, la sfârşit
de săptămână, cu o echipă de minim 2 persoane
- Zona turistică pârtia de schi Aluniş, permanenţă pe
toată durata sezonului de schi cu o echipă de minim 2
persoane.

b. Activitatea de întreţinere, amenajare a traseelor turistice montane
- S-au efectuat lucrări de revopsire a marcajelor turistice
în zonele:
a. Valea Ilvei- Vârful Tihu, marcaj punct albastru
b. Valea Bistra- Scaunul Domnului, marcaj triunghi
albastru
c. Valea Mureşului, zona Sălard – peşterile de
mulaj, marcaj punct galben
d. Neagra – vârful Stânca Şoimului, marcaj triunghi
galben
e. Sălard – Poiana Heclan – poiana Iodului, marcaj
cruce roşie
f. Sovata – Piatra Şiclodului, marcaj cruce galbenă
g. Sovata – vârful Seaca Mare, marcaj dungă
albastră
h. Platoul Corneşti – vârful Ţinege, marcaj dungă
roşie
i. Platoul Corneşti – Spital Judeţean, marcaj punct
roşu

c. Acordarea de asistenţă preventivă salvamont – salvaspeo la
diferite manifestări de masă şi evenimente sportive
- asistenţă la evenimente sportive:
- concurs de schi fond la Tg Mureş, organizat de Triatlon
Jumbo Jet Club

- concurs de schi Sovata, organizat de Salvamont Sovata
- concurs de mountain bike, Mureş Marathon, la Tg
Mureş, organizat de Triatlon Jumbo Jet Club
- concurs de mountain bike Primăvara pe Două Roţi, Tg
Mureş, organizat de Master Schi and Bike Club
- concurs duathlon, Tg Mureş, organizat de Master Schi
and Bike Club
- concurs de căţărare pe panou artificial, Tg Mureş,
organizat de Societatea Carpatină Ardeleană
- concurs de alergare cross, Tg Mureş, organizat de
Master Schi and Bike Club
- concurs de mountain bike, Tg Mureş – Sovata, organizat
de Autoritatea Naţională pentru Tineret
- concurs de triathlon, Tg Mureş, organizat de Master
Schi and Bike Club
- concurs de anduranţă Transilvania Challange, munţii
Călimani şi munţii Gurghiului, organizat de Master Schi
and Bike Club
- concurs de înot Traversarea Lacului Bezid, organizat de
Master Schi and Bike Club
- concurs de mountain bike, finala campionatului
naţional, Câmpu Cetăţii, organizat de Autoritaea
Naţională pentru Sport şi Tineret
- concurs de parapantă, Ernei, organizat de Mureş Fly
- concurs tură de anduranţă Teleki Samu, munţii
Gurghiului, organizat de Societatea Carpatină
Ardeleană
- Asistenţă la festivaluri
- Festivalul Peninsula, Tg Mureş
- Festivalul Valea Mureşului, Răstoliţa
- Parada baloanelor cu aer cald, Câmpu Cetăţii
- Aistenţă la ture organizate de şcoli şi asociaţii
neguvernamentale
- tură pe Scaunul Domnului, în cadrul săptămânii Şcoala
Altfel – 205 de participanţi

- tură pe Poiana Fântânel, organizată de Societatea
Carpatină Ardeleană, 71 de participanţi
- tură pe vârful Zespezel, în acdrul proiectului Săptămâna
Mobilităţii Europene, organizat de Consiliul Judeţean
Mureş, 153 de participanţi
- tură pe vârful Becheci, organizat de către Primăria
Miercurea Nirajului, 125 de participanţi
- tură de Moş Nicolae pe vârful Zespezel, organizat de
Asociaţia Perpetuum Mobile, 65 de participanţi

2. Intervenţii şi acţiuni de salvare – recuperare
a. Intervenţii în mediul montan – persoanele care au solicitat ajutor
din partea SPJ Salvamont Salvaspeo Mureş în cursul anului 2012
erau în număr de 91.
Repartizarea persoanelor accidentate
Masivul
Călimani

Masivul
Gurghiu

Zonă
urbană

Cetăţeni
români

Cetăţeni
străini

Total
persoane
asistate

Ianuarie

4

5

0

9

0

9

Februarie

0

15

0

15

0

15

Martie

0

5

1

6

0

6

Aprilie

0

0

3

3

0

3

Mai

5

5

2

11

1

12

Iunie

2

4

1

6

1

7

Iulie

6

0

4

10

0

10

August

6

1

0

7

0

7

Septembrie

2

3

1

6

0

6

Octombrie

1

1

2

4

0

4

Noiembrie

0

4

0

4

0

4

Decembrie

1

7

0

8

0

8

Toal an
2012

27

50

14

89

2

91

Luna

16

14
12

10

8

6

4

2

0

Masivul Călimani
Masivul Gurghiu
Zonă urbană
Cetăţeni români
Cetăţeni străini
Total persoane asistate

b. intervenţii în mediul acvatic
Echipa de Intervenţii Speciale Acvatice (EISA) a SPJ Salvamont
Salvaspeo Mureş a fost solicitat la 8 cazuri de intervenţii de
recuperare a victimelor înecate pe teritorilul judeţului Mureş. Aceste
intervenţii au fost efectuate în colaboare cu Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă a Judeţului Mureş.

c. Participare la alăturarea efectelor calamităţilor naturale
- în luna septembrie Serviciul a fost solicitat să participe
la stângerea incendiului din munţii Călimani zona
Pietrosu, valea Repedea, precum şi în zona Valea
Iodului, munţii Gurghiu, alături de formaţia de
pomipieri a judeţului Mureş şi detaşamentul de
pădurari. Echipa Salvamont Salvaspeo Mureş a
participat cu un efectiv de 12 persoane, timp de 1
săptămână.

3. Promovarea turismului
- Colaborare cu Consiliul Judeţean Mureş în cadrul
Proiectului Operaţional Regional – Regio – Promovarea
Judeţului Mureş.
- S-au ţinut prelegeri cu tematica drumeţii motane şi
protecţia mediului la diferite şcoli şi licee în judeţul
Mureş
- Participarea la evenimentul Zilele Drumului Sării
- Prezentarea potenţialului turistic montan în cadrul
deplasărilor în străinătate

4. Perfecţionare
a. Şcoli
- Şcolala de iarnă Salvamont, organizat de Asociaţia
Naţională a Salvatorilor Montani (ANSMR), la Padina,
munţii Bucegi – 3 persoane
- Şcolara de vară Salvamont, organizat de ANSMR, la
Padina, munţii Bucegi – 2 persoane
- Sesiune de atestare – reatestare în meseria de salvator
montan, organizat de ANSMR – 7 persoane
- Şcoala Salvaspeo organizat de către Corpul Român
Salvaspeo (CORSA), la Roşia – 5 persoane
- Şcoală de scafandru – 5 persoane

- Cursuri de prim – ajutor, BLS, toţi colaboratorii şi
voluntarii a echipei Salvamont Mureş

b. antrenamente obligatorii
- serviciul organizeana în fiecare an două antrenamente
obligatorii pentru angajaţi si colaboratori, un
antrenament de iarnă şi un antrenament de vară la
aceste antrenamente membrii serviciului sunt testate
atăt fizic căt şi psihic.
- membrii serviciului efectuează în fiecare lună
antrenament cu tehnici de salvare montană şi
speologică efectuate la punctele de lucru Salvamont
respectiv la sediul serviciului.
- pentru scafandrii serviciului sunt organizate
antrenamente la lacul Bezid şi în piscină.

c. Participare la exerciţii judeţene, regionale, naţionale şi
internaţionale
- exerciţiul judeţean de salvare montană pe perioadă de
iarnă, organizat la Sovata
- exerciţiu judeţean de salvare montană pe perioadă de
vară, organizat la Lunca Bradului
- exerciţiu regional de salvare speologică, organizat în
Cheile Bicazului, peştera Péter Bácsi, judeţul Harghita
- exerciţiu naţional de salvare speologică, organizat în
peştera Ciur Ponor, loc. Roşia, judeţul Bihor
- exerciţiu internaţional de recuperare dintr-o peşteră
subacvatică, organizat în peşterea Tăuz, jud Bihor
- exerciţiu internaţional de salvări speciale, organizat în
Tiszaújváros, Ungaria
- exerciţiu internaţional de salvare montană, organizat pe
gheţarul Moeltaller, Austria

- exerciţiu internaţional de recuperare subacvatică,
organizat în Senj, Croaţia.

5. Şedinţe de lucru
- Serviciul organizează în fiecare lună şedinţă de lucru
pentru angajaţii şi colaboratorii serviciului, la care se
stabilesc sarcinile de lucru şi se analizează activitatea
curentă a membrilor, respectiv a Serviciului.
- În luna ianuarie am organizat consfătiurea naţională a
Corpului Român Salvaspeo, la Tg Mureş.
- Organizarea conferinţei naţionale a scafandrilor de
peşteră, în luna octombrie, la Tg Mureş.
- Participare la conferinţă naţională ANSMR, în luna
noiembrie, în Şuior, Maramureş,
- Participare la adunarea generală a CORSA, în luna
decembrie, la Oradea.
6. Dificulăţi
Majoritate echipamentelor din dotare este învechită, intervenţiile s-au
diversificat faţă de anii precedenţi, uzura echipamentelor de intervenţie
fiind mai accelerată. Menţionăm că multe echipamente de intervenţie au
depăşit termenul de garanţie a fabricantului, şi nu mai prezintă siguranţă
pentru salvatori şi accidentaţi. Dotarea cu vehicule speciale de tip ATV,
snowmobil acoperă un procent de cca 50% din necesar. Serviciul se
confruntă şi cu o lipsă de personal, provenit din interdicţia de a ocupa
postul vacant aprobat. De multe ori angajaţii Serviciului efectuează ore

suplimentare pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu, respectiv la
acţiunile de patrulare şi salvare.
Punctele de lucru salvamont un sunt echipate pentru acordarea primului
ajutor calificat, respectiv sunt neîncăpătoare pentru primirea
accidentaţilor şi cazarea salvatorilor montani. Bugetul este foarte limitat
pentru cumpărarea şi dotarea Serviciului cu necesarul de prim ajutor.
7. Planuri
- Determinarea potenţialului speologic a judeţului prin
cartarea peşterilor de mulaj din Defileul Mureşului
- Modernizarea şi schimbarea indicatoarelor turistice din
zona montană a judeţului Mureş.
- Amplasarea de panouri informative turistice în zonele
cu aflux turistic mare.
- Construirea unui punct de lucru salvamont în Lunca
Bradului, corespunzător cerinţelor HG 77 / 2003, şi a
UE.
- Continuarea prezentării Serviciului în diferite şcoli şi
licee din judeţ
- Acrediterea Serviciului pentru salvare speologică
- Modernizarea
şi
completarea
echipamentelor
personale şi de echipă a Serviciului.
- Angajarea a trei salvatori, cu normă întreagă.

Întocmit: Hints Miklós Zoltán, inspector de specialitate

Aprobat: Kovács Zoltán Róbert, şef serviciu

