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RAPORTUL DE ACTIVITATE 
al Serviciului Judeţean Salvamont- Salvaspeo Bihor, aferent anului 2015 

 

 Activitatea preventivă.  

 Patrulare 

În 2015 an s-au efectuat operaţiuni de patrulare în principalele zone cu aflux turistic ridicat şi cu 

potenţial crescut de producere a accidentelor turistice montane, după cum urmează:   

 Zona turistică Vârtop, permanenţă, în perioada 20.12.2014 –31.03.2015 și în perioada 

01.07.2015- 31.08.2015, iar în restul perioadei au fost efectuate patrulări preventive de 

sfârșit de săptămână. 

 Zona turistică Stâna de Vale, la sfărşit de săptămână şi vacanţele şcolare, în perioada 

27.12.2015–  30.10.2015 și permanență în perioada 27.12.2014 – 31.12.2015. 

 Zona turistică Vadu Crişului - Şuncuiuş la sfărşit de săptămână, în perioada 15.04. 2015 – 

30.06.2015 şi 16.09 - 01.11. 2015 şi permanenţă în perioada 01.07.2015 - 15.09.2015. 

 Zona turistică Padiş, la sfărşit de săptămână, în perioada 15.04.2014 – 31.05.2015 şi 

16.09.2015 – 30.11.2015, respectiv permanenţă în perioada 15.06.2015 – 15.09.2015. 

 18 avizări de ture speo-turistice, ture de aventură, activităţi sportive de masă, alte 

manifestări de masă. 
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Monitorizarea circulaţiei speologice specializate în arealul carstic bihorean 

SPECIFICAŢIE TOTAL 
Din care 

România Străinatate 

Solicitări avize 18 17 7 

Din care 
anual 7 7 0 

punctual 11 10 1 

Rezoluții la cereri de avizare 22 17 5 

Rezoluţia avizului 
favorabil 18 17 1 

favorabil cu rezerve* 0 0 0 

Rezolutiene favorabila 0 0 0 

Avize eliberate 18 17 1 

Tip de aviz eliberat 

anuale 7 7 0 

punctuale 11 10 1 

Notificări primite 128 118 10 

Nr. speologi în teren     (din centralizarea solicitărilor de aviz cu 

rezoluţie favorabilă şi a notificărilor procesate) 
1847 1748 99 

Zile în stare de pre-alarmă 

135 

Ian Feb Mar Apr 

7 13 9 10 

Mai Iun Iul Aug 

Total anual /  aferent lunii 11 12 14 18 

Obs : în 2 patrule sunt 4-5 membrii + o echipî de 4-6 membrii, în 

pre-alarmă , la Oradea, gata de intervenție în caz de nevoie. 

Sep Oct Noi Dec 

18 8 15  

 

 Intervenţii şi acţiuni de salvare-recuperare 

 Total persoane salvate-recuperate de SJ Salvamont-Salvaspeo Bihor  =  131 

 48 de intervenţii pe timpul iernii cu un total de 48 persoane accidentate/recuperate. 

 71 de intervenţii pe timpul verii cu un total de 83 persoane accidentate/recuperate. 

 19 persoane rătăcite sau blocate pe traseele turistice (din cele 131 de mai sus). 

 

 Activitatea de întreţinere curentă a centrelor Salvamont, amenajărilor de siguranţă şi 

traseelor montane turistice şi tehnice  

 

 Au fost efectuate amenajări de îmbunătăţire la baza Salvamont din Vărtop: vopsit garaj,  

camera tehnică, înlocuit horn. 

 S-au instalat în total un număr de 60 de  indicatoare (săgeți direcționale) pe traseele turistice. 

 S-au amenajat și omologat 3 trasee turistice în colaborare cu Parcul Natural Apuseni și 

C.A.P.P.D. Bihor și anume: 

 Circuitul Valea Boiului în M. Pădurea Craiului, 

 Boga – Piatra Ciungilor – Cascada Bulbuci în M. Bihor, 

 Circuitul Cheile Cuților în Zona Roșia, M. Pădurea Craiului. 

 S-a întocmit documentația pentru 2 trasee turistice propuse spre omologare. Documentația a 

fost trimisă la Ministerul Turismului.  

 S-a amenajat un traseu de tip via ferrata în colaborare cu Clubul CASSIO Montana, Via 

Ferrata din Peretele Zânelor, s-au montat indicatoare de direcție spre acest traseu. 

 S-a amenajat un traseu de legătură între Vadu Crișului și  Peștera Vadu Crișului, s-a marcat 

traseul, s-au montat lanțuri și săgeți indicatoare. 

 S-au efectuat lucrări de refacere a amenajărilor de acces şi siguranţă în zonele: 

 Zona Padiş – M. Bihor 

 Circuitul Cetăţile Rădesei  – lucrări de mentenanță a amenajării traseului: verificare 

amaraje, verificare lanțuri, cabluri și scari metalice. 

 Valea Sighiștel - lucrări de mentenanță a amenajării traseului: revopsire marcaje 

turistice. 



 Circuitul Cheile Galbenei  - înlocuirea amarajelor şi a porţiunilor uzate la balustrade 

de lanţ (aproximativ 25 m lanţ înlocuit), montarea de bride și scoabe pentru 

picioare, înlocuirea  amarajelor uzate. 

 Șesul Padiș – montarea de indicatoare pe parcursul traseului spre Pietrele Boghii. 

 Poiana Glăvoi – montarea unui panou informativ. 

 Traseu Stâna de Vale – Ferice – lucrări de întreținere: reamenajat, revopsit, montare 

de indicatoare. 

 Zona Șuncuiuș –Vadu Crișului – M. Pădurea Craiului . 

 Reamenajarea traseului de via ferrata Valea Hodoaba cu 50 m cablu, montarea de 

bride. 

 S-au înlocuit indicatoare pe traseele Șuncuiuș – Peștera Bătrânului și Cabana 

Peștera – Peștera Bătrânului. 

 S-au reamenajat 5 trasee de escaladă de la Faleza Zenovia. 

 S-a reamenajat 1 traseu de cățărare din Defileul Crișului Repede. 

 

 

  
 

 Acordarea de asistenţă preventivă Salvamont-Salvaspeo la diferite manifestări de masă:

  

 Serbările Zăpezii – Vârtop -  complexul de schi Piatra Grăitoare – 150 participanţi, 

 Concurs bicicletă – „Pro Bikers Marathon 2015” în zona Paleu - 154 participanți, 

 Concurs „Offroad duathlon 2015” – Probikers în zona Roșia - 135 participanți, 

 Program “Şcoala altfel’’  – 4 licee din Oradea, Ștei și Sacuieni – 230 participanți, 

 Concurs de triathlon „X-Man Triathtlon Oradea 2015” -  201 participanţi, individual şi echipe, 

 “Thriathlonul Campionilor Kingsland 2015”- 84 participanți, 

 Asistență Concurs MTB Roșia – 50 participanți, 

 Concurs EntuduroBike  - Finiș – 50 participanți, 

 Tabăra  „ MASH 2015 (Medical Adventure School in Holliday 2015)” , desfăşurată în Glăvoi, 

Padiş - 70 participanţi și 15 lectori. 

Cheile Galbenei Cheile Galbenei 



 PadișFest 2015 – Șesul Padiș – 50 participanți, 

 Concurs „Probikers Semimarathon 2015”- 98 participanți, 

 Asistență tura de anduranță „Medveles”- 89 participanți, 

 Curs de inițiere în alpinism – 15 participanți , 

 Atelier de cățărare la Betfia cu Asociația Learning Communities – 20 participanți. 

 

În total au fost asistate, la cerere, în acţiuni publice, de masă 1411 persoane. 
 

  
 

 Activitatea de pregătire tehnică de specialitate 
 

 În anul 2015, la cursurile obligatorii ale Şcolii Naţionale Salvamont au participat 6 membrii. 

 În anul 2015 s-au atestat/reatestat 8 membrii. 

 În organizare comună cu Corpul Român Salvaspeo-CORSA, s-au organizat şi desfăşurat: 2 

exerciţii salvaspeo cu caracter regional la care au participat 60 de salvatori speologi și 1 

exercițiu salvaspeo cu caracter  naţional la care au participat50 salvatori speologi. 

 1 membriu din cadrul SJS-S Bihor a parcurs şi absolvit cursurile de formare în specialitatea 

„paramedic” organizate în cadrul „Centrului de formare paramedici” al ISU „Crişana” 

 2 membrii din cadrul SJS-S Bihor au participat la cursul de Topografie Subterana. 

 5 membrii ai SJS-S Bihor au participat la schimbul de experienta și exerciții de salvare 

Romania – Elveția. 

 1 membru al SJS- S Bihor a participat la Ex. Salvare Subteranădesfășurat la Roșia. 

 2 membrii au participat la exerciții de intervenție în ape repezi în Slovenia și Austria pe 

râurile: Soca, Koritnica, Isel si Salza. 

 27 membrii au participat la Cursul de Formare Profesională pentru ocupația deInstructor 

Salvaspeo și Salvator din Mediul Subteran Speologic. 

 3 membrii au participat la Școala Națională Salvaspeo, nivel Tehnician Salvaspeo. 

 10 membrii au participat la un exercițiu de căutare și salvare victime multiple, organizat de 

I.S.U. Crișana, în zona Măgura Ferice. 

 
 

 



 Alte acţiuni 
         

 Co-organizator la Tabăra  „ MASH 2015” (Medical Adventure School in Holliday 2015). 

 Co-organizator al ediţiei a-VI-a a Conferinţei Naţionale de Medicină de Urgenţă şi Salvări 

Speciale – Oradea - Băile Felix – 2015. 

 Participare la lucrările Departamentului pentru Situații de Urgența în cadrul Grupului de lucru 

pentru salvare montană. Elaborarea metodologiei privind managementul acțiunilor de salvare 

montană. 

 Participarea la lucrările Consiliului Serviciilor Publice Salvamont din Romania. Elaborarea 

normelor privind acreditarea serviciilor salvamont .  

 Participarea la lucrările ANSMR (Asociația Salvatorilor Montani din Romania) și CORSA 

(Corpul Roman Salvaspeo).  

 Participarea la Noaptea Cercetătorilor Europeni. 

 Consultanță tehnică în elaborarea proiectului româno – elvețian“Establishing the Mountain 

Rescuers Training Center in Bihor County, with  the support of the  Swiss experience and 

know-how from  St. Gallen”. 

 

Pinter Istvan 

Preşedinte 

S.J. Salvamont - Salvaspeo Bihor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



STATISTICA ACCIDENTELOR MONTANE 2015 

S.J. SALVAMONT- SALVASPEO BIHOR 

TOTAL (toate cazurile asistate, trensportabile sau netransportabile) 155 

Din care: 
Romani 134 

Straini 21 

Din care: 
Barbati 100 

Femei 55 

Varsta 

< 8 ani 4 

9 - 15 ani 8 

16 - 20 ani 21 

21 - 30 ani 46 

> 30 ani 62 

Nedeclarata 14 

Sezon 
Vara 83 

Iarna 72 

Locul producerii                     
( in Bihor "Alte Locuri" 

include accidentele in 

mediul subteran, acvatic,  

urban) 

Partie de schi amenajata 53 

Partie de schi neamenajata 3 

Zona Alpina 3 

Poteci turistice 28 

Perete de escalada 1 

Avalansa 0 

Alte locuri 67 

Rataciti                     
(acestia se regasesc in 

Total) 

Gasiti fara afectiuni 35 

Gasiti cu afectiuni 120 

Localizarea 

accidentului                     
( in Bihor "altelocuri" 

include accidentele din 

mediul subteran, acvatic, 

urban) 

M-tii Bihor 144 

M-tii Padurea Craiului 11 

M-tii Codru Moma 0 

M-tii Ses 0 

Alte locuri 0 

Tipuri de afectiuni                 
(daca o victima are mai 

multe afectiuni se trece 

numai cea mai grava 

afectiune sau treceti 

cazul la "alte 

imbolnaviri") 

Fracturi membre superioare 10 

Fracturi membre inferioare 6 

Fracturi coloana 0 

Alte Fracturi 3 

Entorse membre superioare 2 

Entorse membre inferioare 20 

Plagi 20 

Inghet 1 

Lipotimii 2 

Comotii cerebrale 3 

Alte imbolnaviri 52 

Decedati 1 

Rataciti gasiti ( fara afectiuni) 35 

Accidentati echipati 
(atentie total rubrica = 

Total – rataciti negasiti)  

adecvat 118 

neadecvat 37 

Cazuri transportate   35 

 


