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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 luna decembrie 2019 a fost promulgată Legea nr. 253 privind câinii salvamont, 
care aduce precizări foarte importante privind activitatea Serviciului, respectiv a 
echipei canine. 
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În prezent Serviciul are puncte de lucru în Târgu Mureș, Lunca Bradului, Sovata 
pârtia de schi Aluniş, respectiv pe vf. Scaunul Domnului. 

În urma activității în domeniul salvării montane la nivel profesional, în martie 2017 
SPJ Salvamont Salvaspeo Mureș a obținut acreditarea capacității operative de 
intevenție a celor 4 echipe de salvare montană din județ pe o perioadă de 5 ani iar 
în anul 2021 am primit reacrediaterea serviciului pentru următorii 5 ani, respectiv 
am obținut acrediarea serviciului pentru a  pregăti voluntarii serviciului să devină 
salvatori montani.  

 

  

  
Serviciul are două echipaje canine acreditate pentru intervențiile de căutare  a 

persoanelor surprinse în avalanșă și acreditare pentru intervenții subterane 
speologice. 
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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, Sovata și rezervația naturală Scaunul Domnului, 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 și permanențe 

În anul 2021 s-au realizat operaţiuni de patrulare și permanențe în zonele cu flux 
ridicat de turişti şi cu potenţial ridicat de producere a accidentelor turistice 
montane. 

Patrulările preventive s-au organizat după cum urmează: 

- Județul Mureș pe toată durata a anului cu o echipă formată din cel puțin 6 
persoane, în zilele lucrătoare, și la sediul principal al serviciului la fiecare șfârșit 
de săptămână cu minim 3 persoane. 

- 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, 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 de minim 3 persoane. 

În anul 2021 s-au efectuat 505 de patrulări preventive pe raza județului Mureș. 
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b. Activitatea de întreţinere şi amenajare a traseelor turistice montane 

În anul 2021 Serviciul a continuat întreținerea și reabilitarea marcajelor turistice 
omologate. Patrulele salvamont inspectează traseele, și când este cazul, se 
organizează activități de revopsire a semnalelor turistice și se amplasează 
indicatoare.  

 
 

În total: 4 trasee revopsite, 20 indicatoare, 5 stâlpi indicatoare amplasați, 5 trasee 
curățate, 2 panouri informative montate. 
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În cursul anului 2021 au fost revopsite următoarele trasee: 

- Andreneasa – Valea Tomoroaga - Sălășel, 
- Câmpul Cetății – Vardomb, 
- Bistra Mureșului – Valea din Mijloc – Cofu, 
- Neagra – Creasta Suhacani – Poiana Cădăreni – Neagra, 

Traseele curățate: 

- Neagra – Creasta Suhacani – Poiana Cădăreni – Neagra, 
- Andreneasa – Valea Tomoroaga - Sălășel, 
- Sălard – valea Sălard – Țiba Mare. 
- Deda Bistra – Scaunul Domnului, 
- Zăpodia cu Cale – Scaunul Domnului. 

 

c. Asigurare de asistenţă Salvamont la diferite evenimente: 

- evenimente sportive: 

- Maratonul Scaunul Domnului – 450 persoane asistate, 

- Campionatul European de Duathlon – 850 persoane asistate, 
- Campionatul Moto Cros – 85 persoane asistate, 
- Concurs MBT – 250 persoane asistate, 
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- Alergare Cross Szász Adalebret – 370 persoane asistate, 
- Cross Duathlon Platou – 150 persoane asistate, 
- Alergare cross – 200 persoane asistate, 
- Alergare Cross Bioeel – 270 persoane asistate, 
- Maraton 24 h – 300 persoane asistate. 

Total 2925 sportivi asistate.  

 

d. Participare la evenimente: 

- Curățire Platoul Cornești – activitate organizată în colaborare cu Socieateta 
Carpatină Ardleană 

- Curățire malul Mureșului - activitate organizată în colaborare cu Radio Tg 
Mureș 

- Asigurare eveniment sportiv Outward Bound, 
- Asigurare tabără persoane cu dizabilități, 
- Asigurare proiect de team building organizat pentru profesori din jud. 

Mureș . 
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e. Permanență în rezervația Scaunul Domnului. 

În cursul anului 2021 membrii serviciului au continuat efectuarea servciului de 
permanență în rezervația Scaunul Domnului. 

Necesitatea prezenței salvatorilor montani este indicată de fluxul ridicat de turiști 
(600 – 900 / sfârșit de săptămână), pe de o parte, dar și de specificul geomorfologic 
a zonei: este foarte greu de ajuns cu vehicule off road, iar elicopterul nu poate 
ateriza în zonă. Echipa a efectuat permanență în fiecare sfărșit de săptămână din 
luna mai pănă în luna noiembrie.  

 

3. INTERVENŢII ÎN MEDIUL ACVATIC 

Echipa de intervenţii speciale acvatice a SPJ Salvamont Salvaspeo Mureş a fost 
solicitată la 6 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. 
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4. 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 al echipei salvaspeo din 
cadrul serviciului. 

 

5. ACŢIUNI ŞI INTERVENŢII DE SALVARE – RECUPERARE 

Numărul apelurilor de urgență în anul 2021 pe teritoriul județului Mureș a fost de  
238 de cazuri.  

 Intervenții cu caz de persoane decedate: 2. 

 Intervenții ai echipei canine: 9 

 Intervenții subacvatice: 6. 

 

  
Totoal număr persoane implicate: 273. 
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SITUAȚIA STATISTICĂ A ACCIDENTELOR MONTANE 
SPJ SALVAMONT SALVASPEO MUREȘ 

anul: 2021 
TOTAL (toate cazurile asistate, transportabila sau netransportabile) 238 

DIN CARE Români 176 
Străini 62 

DIN CARE Masculin 145 
Feminin 93 

 

  
  
  
  
  

SEZON Iarnă 79 
Vară 159 

LOCUL PRODUCERII ACCIDENTULUI 

Pârtie de schi amenajată 17 
Pârtie de schi neamenajată 15 
Zonă alpină 9 
Poteci turistice 131 
Cazuri din perete  
Avalanșă  
Alte locuri 71 

RĂTĂCIȚI Găsiți 63 
Negăsiți  

MASIV Călimani 49 
Gurghiu 95 

TIPUL ACCIDENTULUI 

Fracturi membre superioare 4 
Fracturi membre inferioare 1 
Fractură coloană 1 
Alte fracturi 4 
Entorse membre superioare 12 
Entorse membre inferioare 27 
Plăgi 55 
Îngheț  
Lipotomii 5 
Comoții cerebrale 8 
Alte îmbolnăviri  
Decedați 2 
Rătăciți găsiți, fără afecțiuni 26 

Echipament Adecvat 177 
Neadecvat 41 

CAZURI TRANSPORTABILE 72 
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6. ANTRENAMENTE 

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

În cursul anului 2021 am participat la exerciții, după cum uremază: 

- Echipele canine al serviciului au efectuat antrenamente specifice de cautare 
pe perioadă de iarnă și de vară, nivel local, regional și național în total 12 
antrenamente și exerciții.  

- 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, 

- Pentru membrii echipei au fost organizate exerciții de vară, 
- Participare la Exercițiul Regional de Salvare Speologică, 
- Participare la Exercițiul Național de Salvare Speologică, 
- Exercițiu județean de căutare în avalanșă. 
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7. PERFECŢIONARE 

În cursul anului 2021 membrii Serviciului au participat la formare profesională, 
după cum urmează: 

- reatestare echipaj canin (Munții Făgărași), - 2 perosoane, 

- școala salvator montan 4 persoane, 

- formare scafandri începători – 6 persoane, 

- formare scafandri avansați – 8 peroane, 

- formare scafandri peșteră – 2 persoane, 

- formare salvator speolog (Roșia) – 6 persoane, 

- curs de prim ajutor – 18 perosne, 

- curs de perfecționare echipaj canin, și atestarea acestuia, 

- curs orientare și tehnică GPS – 20 persoane, 

- curs formare drujbist – 8 persoane. 
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8. PROMOVAREA TURISMULUI 

În perioada de vară membrii Serviciului au supravegheat traseele  turistice cele 
mai vizitate, cum ar fi: creasta principală a munților Călimani, peștera Căsoaia lui 
Ladaș, rezervația Scaunul Domnului, rezervația naturală Saca Mare în vederea 
asigurării condițiilor optime de vizitare a acestor zone din județ. În continuare a fost 
organizate ture de recunoaştere în Defileul Mureşului pentru a căuta şi identifica 
peşterile de mulaj din zonă respectiv patrulări de verificare a refugiilor montane 
amplasate pe creasta munților Călimani. 

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 colaborare cu Visit Mureș în cadrul evenimentului Zilele Ținutului Secuiesc am 
organizat o prezntare a traseelor turistice din județul Mureș, respectiv a fost editat 
și o broșură cu cele mai frumoase trasee turistice din județ. 
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9. REFUGII MONTANE ȘI PUNCTE DE LUCRU 

Refugiile amplasate de către SPJ Salvamont Salvaspeo Mureș au fost amplasate în 
zonele critice din traseele lungi din munții Căliman respectiv munții Gurghiu. Astfel 
a devenit posibilă parcurgerea unor trasee în condiții sporite de siguranță, mai ales 
în condiții de iarnă. 

 
Refugiile sunt amplasați în următoarele locații: Fundul Porcului, Saca Mare, Șaua 
Negoiului, vf. Rusca, Curmătura Tihului, Poiana Lungă.  

Punctele de lucru a Serviciului au funcționat și în anul 2021. Pe Scaunul Domnului, 
pe pârtia de schi Aluniș (Sovata) și Lunca Bradului unde se asigură serviciu de 
permanență. 

 

10. COLABORĂRI 

Serviciul are colaborare strânsă cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Horea 
al județului Mureș, SMURD Tg-Mureș şi cu Asociaţia Salvatorilor Speciali şi Montani 
Mureş, precum este membru al Asociaţiei Naţionale a Salvatorilor Montani din 
România și Corpului Român Salvaspeo. 
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11. ECHIPA CANINĂ 

În activitatea specifică a SPJ Salvamont este necesar asistența  echipelor canine, 
în cazul căutării personelor dispărute, rătăcite sau surprinse de avalanșă. 

În urma unei curs de specializare 
din 2017, câinele echipei Tas von 
Grof Box a obținut brevet pentru 
activitatea de intervenție în 
avalanșă, împreună cu conducătorul 
acestuia, dl. Kovács Zoltán Róbert, la 
examenul organizat de Asociația 
Națională a Salvatorilor Montani din 
România, în munții Făgărași. Câinele 
Tas von Grof Box devenind primul 

câine de intervenție din avalanșă din istoria județului Mureș.  

În anul 2019 a început formarea celui de al doilea câine de salvare, și în martie 
2020 câinele Nero și conductorul acestuia, dl. Ferenczy István Károly au promovat 
examenul de atestare. 

În anul 2021 echipajele canine au fost reatestate. 

În anul 2021 echipa canină a fost alertat de 9 ori la intervenții de căutare/salvare. 
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12. Programul COVID – AID 

Din luna aprilie 2020 membrii Serviciului s-au alăturat proframului Covid – Aid. 
Acest program urmărește ajutorarea persoanelor care în urma pandemiei au rămas 
fără venituri. Ajutorarea acestor persoane constă în  deservirea lor cu câte o porție 
de mâncare caldă. 

În perioada 5 ianuarie – 17 decembrie 2021 au fost distribuite 5.668 porții de 
mâncare caldă, în speciali copiilor din familii aflate în dificultate. Alimentația a fost 
asigurată de fundația Divers din Tg Mureș. 

 

13. 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. 

Angajații Serviciului se ocupă și de formarea profesională a voluntarilor, ei fiind 
integrați în activitatea salvamontului, cum ar fi intreținerea traseelor turistice, 
asistență, patrulări preventive, etc. 

Colaborarea cu volunatarii este necesară și pentru a acoperi necesarul de resurse 
umane. Având în vedere că Serviciul are 10 angajați, și necesarul de resurse umane 
este de minim 24 persoane conform acreditărilor Salvamont și Salvaspeo, diferența 
este acoperită cu colaboratori și voluntari. 

Cu sistemul de achiziții electronice publice (SEAP) asigurăm transparența totală a 
operațiunilor economice derulate. 

 

14.DIFICULTĂŢI 

- Principala dificultate în prezent este lipsa unei sediu propriu. Ca soluție 
interimară ne-am mutat într-un sediu  închiriat până finalizarea construirii 
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sediului Salvamont. Acest sediu este în faza obținerii de avize și autorizații, 
dar demersurile se derulează foarte greu. În anul 2020 s-a finalizat 
proicetarea. 

- Lipsa pesonalului îngreunează mult derularea activităţilor. Pentru a 
funcţiona adecvat, ar fi necesar angajarea a încă minim doi salvatori, cu 
normă întreagă, pe posturile deja existente. 

- Distrugerea marcajelor turistice și a indicatoarelor turistice constituie o 
problemă permanentă. Din cauza specificul zonelor, la aceste acte de 
vandalism nu avem martori, și e aproape imposibil găsirea făptuitorilor. 

- Parcul auto este vechi. Vehiculele sunt din ce în ce mai mult timp în service, 
și menținerea acestora în funcționare costă foarte mult. În urma aplicării 
prevederilor legii câinilor salvamont, a mai devenit necesară dotarea echipei 
cu două vehicule de intervenție. 

 

 

15.PLANURI 

- Construirea unui sediu în Tg Mureș, 
- Construirea unui punct de lucru salvamont în Lunca Bradului sau Răstolița 

corespunzător cerinţelor legislative precum şi a normelor din U.E. 
- Modernizarea şi schimbarea indicatoarelor turistice din zona montană a 

judeţului Mureş, 
- Continuarea amplasării de panouri informative turistice în zonele cu flux 

turistic mare, 
- Continuarea prezentării Serviciului în diferite şcoli şi licee din judeţ, 
- Modernizarea şi completarea echipamentelor, 
- Menținerea nivelului ridicat a capacității de intervenție a Serviciului, 
- Angajarea a doi salvatori montani, cu normă întreagă,  
- Continuarea bunei colaborări cu Consiliul Județean Mureș, 
- Continuarea bunei colaborări cu DSU, 
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- Permanență în Rezervația Naturală Scaunul Domnului, în colaborare cu 
custodele rezervației, unde avem un punct de lucru de tip container care a 
fost  pusă la dispoziție de către o firmă privată. 

- Perfecționarea continuă a personalului angajat și a voluntarilor, și 
implicarea lor în activitatea Serviciului, 

- Realizarea unei hărți digitale a traseelor omologate din județ 
- Înfințarea ueni trasee de bicicletă în zona Sovata 

 

 

 

 

Întocmit, 

HINTS Miklós Zoltán                                                                                 Aprobat, 

KOVÁCS Zoltán Róbert 

                                                                                                        Șef serviciu 
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