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RAPORTUL DE ACTIVITATE 
al Serviciului Judeţean Salvamont - Salvaspeo Bihor, aferent anului 2021 

 

Serviciul Judeţean Salvamont-Salvaspeo Bihor are ca principale misiuni, conform H.G. 

77/2003 si Legea 402/2006: 

 activitatea de salvare în munţi , care cuprinde patrularea preventivă, asigurarea permanenţei la 

punctele şi refugiile SALVAMONT, cautarea persoanei dispărute, acordarea primului ajutor 

medical în caz de accidentare şi transportarea accidentatului sau a bolnavului la prima unitate 

sanitară. Aceasta activitate este desfăşurată de salvatori montani. 

 activitatea de salvare din mediul subteran speologic, denumită în continuare –salvaspeo-, cuprinde 

patrularea preventivă, cautarea persoanelor dispărute în mediul subteran speologic, acordarea 

primului ajutor medical în caz de accidentare, evacuarea accidentatilor şi a persoanelor decedate sau 

a celor dispărute şi găsite până la suprafaţa ori la intrarea în cavitate. Această activitate este 

desfăşurată de speologii care au pregătire de salvatori din mediul subteran speologic.  

 

Serviciul Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Bihor are următoarele atribuţii principale: 

 

SALVAMONT 
a) coordonează din punct de vedere administrativ şi organizatoric activitatea de salvare montană în 

judeţ; 

b) propune omologarea sau desfiinţarea unor trasee montane; 

c) coordonează şi supraveghează activitatea de amenajare, întreţinere şi reabilitare a traseelor 

montane din judeţ; 

d) asigură preluarea apelurilor de urgenţă privind accidentele montane şi transmiterea acestora la şefii 

de formaţie SALVAMONT sau la înlocuitorii acestora; 

e) asigură permanenţa la punctele şi refugiile SALVAMONT; 

f) organizează activitatea de pregătire profesională a salvatorilor montani în judeţ; 

g) îndeplineşte orice alte atribuţii legate de activitatea de salvare montană prevăzute de legislaţia în 

vigoare sau stabilite prin hotărâre a Consiliului Judeţean. 

 

SALVASPEO 
a) efectuează şi coordonează activităţile de prevenire a accidentelor din mediul subteran speologic;  

b) coordonează din punct de vedere administrativ şi organizatoric activitatea de salvare din mediul 

subteran speologic;  

c) coordonează şi supraveghează activitatea de amenajare, întreţinere şi reabilitare a amenajărilor 

tehnice din mediul subteran speologic, sens în care vor iniţia activităţi comune cu persoanele juridice 

care au calitatea de custode/administrator al obiectivului, după caz;  

d) asigură preluarea apelurilor de urgenţă privind accidentele din mediul subteran speologic;  

e) organizează activitatea de pregătire a speologilor în domeniul salvaspeo;  

f) îndeplinesc orice alte atribuţii legate de activitatea de salvare din mediul subteran speologic, 

prevăzute de legislaţia în vigoare sau stabilite de Consiliul Judeţean;  

g) colaborează cu alte instituţii similar, atât pe plan naţional, cât şi internaţional.  
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În 2021 s-au efectuat 728 operaţiuni  specifice salvamont şi salvaspeo, în principalele zone cu aflux 

turistic ridicat şi cu potenţial crescut de producere a accidentelor turistice montane, după cum urmează:   

 Patrulare 

 Zona turistică Vârtop, permanenţă, în perioadele 01.01.2021 – 09.05.2021, 14.06.2021 - 

03.10.2021 şi 20.12.2021 - 31.12.2021, iar în restul anului au fost efectuate patrulări preventive 

de joi până duminică, sau de sfârșit de săptămână - total 319 zile;  

 Zona turistică Stâna de Vale, permanență în perioadele 01.01.2021 – 11.04.2021 şi 

23.12.2021 – 31.12.2021, de joi până duminică în perioada  15.04.2021 – 09.05.2021  şi la sfarsit 

de săptămână în perioada 15.05.2021 – 19.12.2021 - total 156 zile; 

 Zona turistică Vadu Crişului - Şuncuiuş la sfărşit de săptămână, în perioada 27.03.2021 – 

25.04.2021 şi 02.10.2021 - 01.12.20221 şi de joi până duminică în perioada 30.04.2021 - 

26.09.2021 - total 98 zile; 

 Zona turistică Padiş, la sfărşit de săptămână, în perioada 24.04.2021 – 13.06.2021 şi 

08.10.2021 – 05.12.2021, respectiv permanenţă în perioada 14.06.2021 – 03.10.2021 - total 155 

zile. 

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

manifestări de masă. 

 

 

  
 

 

 În anul 2021, la cele 4 puncte Salvamont din zona montană, respectiv la sediul din Oradea şi prin 

dispeceratul propriu, s-au cerut informaţii legate de traseele turistice, starea vremii, drumuri de acces, etc.,  

precum şi informaţii specifice legate de peşterile speoturistice, de către 3540 persoane, după cum 

urmează: 

 

Locaţie Şuncuiuş Stâna de 

Vale 

Padiş – 

Glăvoi 

Vârtop Salvaspeo Oradea Dispecerat 

Nr. 

persoane 

482 433 1019 830 71 353 352 

 

 

 

 

 

 



Monitorizarea circulaţiei speologice şi a activităţilor cu caracter montan specializat în arealul 

carstic bihorean 

 

SPECIFICAŢIE TOTAL 
Din care 

România Străinatate 

Solicitări avize 14 13 1 

Din care 

ASS anual 11  0 0 

ASS punctual 3  0 0 

Altele (TSM - ATM - 

ATSS) 
 0 0 

Rezolutii la cereri de avizare       

Rezoluţia avizului  

favorabil (inclusiv TSM - 

ATM - ATSS) 
14  0 0 

favorabil cu rezerve  0 0 0 

Rezolutie nefavorabila (ASS) 0 0 0 

Rezolutie nefavorabila (TSM - ATM - ATSS) 0 0 

Avize eliberate 0 0 0 

Tip de aviz eliberat 

ASS anual 11 0 0 

ASS punctual 3 0 0 

Altele TSM - ATM - ATSS 0 0 

Notificări primite 20 20 0  

Nr. de speologi in teren                                      (din 

centralizarea notificărilor procesate) 
225 225 0  

Zile în stare de pre-alarmă  

58 

Ian Feb Mar Apr 

 - -  -  3 

Mai Iunie Iulie Aug 

Total anual /  total aferent lunii 10 2 9 11 

Obs : starea de pre-alarma = personalul din cele 2 

patrule ( 4-5 membrii ) + o echipa de 4-6 membrii ,la 

Oradea, gata de interventie in caz de nevoie. 

Sept Oct Nov Dec 

8 6 5 4 

 

 

 

 
 

 

 



 Intervenţii şi acţiuni de salvare-recuperare 

 

 Total persoane salvate-recuperate de S.J. Salvamont-Salvaspeo Bihor  =  180 

 82 de intervenţii pe timpul iernii cu un total de 85 persoane accidentate/recuperate. 

 77 de intervenţii pe timpul verii cu un total de 95 persoane accidentate/recuperate. 

 12 intervenţii cu 33 persoane rătăcite sau blocate pe traseele turistice (din cele 180 de mai 

sus). 

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

traseelor montane turistice şi tehnice  

 

 În ceea ce priveşte traseele turistice , Serviciul Judeţean Salvamont – Salvaspeo Bihor are rol în 

coordonarea şi supravegherea lucrărilor de amenajare/reamenajare. Lucrările de amenajare 

efectuate în regie proprie au reprezentat doar intervenţii de urgenţă la solicitările venite prin 

dispecerat în ceea ce priveşte unele probleme de acces şi orientare. Aceste lucrări au fost demarate 

pentru a facilita accesul salvatorilor şi transportul tărgii de salvare. 

 Cu toate că Serviciul Judeţean Salvamont – Salvaspeo Bihor nu are calitatea de administrator al 

acestor trasee turistice, ne-am implicat în următoarele acţiuni: 

 

 S-au instalat în total un număr de 21 de indicatoare bilingve cu QR Code (săgeți direcționale) pe 

traseele turistice din zonele Padiş-Glăvoi, Stâna de Vale, Vârtop, Căbeşti, Cheile Lazurilor, 

Şuncuiuş, Vadu Crişului. 

 S-au efectuat amenajări tehnice de siguranţă în Canionul Peşterii Rădesei - sectorul inferior 

prevăzut cu lanţ. 

 S-au remarcat şi curăţat următoarele trasee/sectoare de trasee turistice:   

 Custuri – Stâna de Vale – 700 m; 

 Groapa Ruginoasa – Vf. Ţapu – 200 m; 

 Vărăşoaia – Pietrele Boghii – 500 m; 

 Cabana Cetăţile Ponorului – Poiana Glăvoaia – 1,5 km; 

 Pârâul Ursului – Platoul Carstic Lumea Pierduta – 200 m; 

 Valea Seacă – Valea Gărdişoara – 3 km. 

 S-au montat/remontat 19 stâlpi de orientare.   

 S-a amenajat un traseu de Via Ferrata în Cheile Cuţilor, zona Roşia. Serviciul Judeţean Salvamont 

– Salvaspeo Bihor a fost implicat în proiectarea şi amenajarea acestui traseu, proiect finanţat din 

fonduri provenite de la Consiliul Judeţean Bihor prin Agenţia de Management al Destinaţiei Bihor 

- iniţiatorul  proiectului, în parteneriat cu C.A.P.D.D. Bihor şi Primăria Roşia. 

 S-au efectuat lucrări de mentenanţă la traseele de via ferrata din Defileul Crişului Repede. 

 S-a amenajat un traseu turistic în zona Căbeşti – Circuitul Valea Dâlbii, lungime 3 km. 

 

În cadrul acestor activităţi de remarcare a traseelor turistice, s-au remarcat parţial 2 trasee turistice,  

împreună cu Serviciul de Voluntariat Montan. 

 „Circuitul Custurilor”, de la Stâna de Vale până pe Vf. Custuri , 

 „Stâna de Vale – Vf. Bihor”, de la Stâna de Vale până în Şaua Bohodei . 

 

  



 

   
 

 

 

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

 X-MAN România – 5-6 iunie – 300 persoane; 

 Colectare deşeuri DEEE Vadu Crişului - 10 iunie –  78 persoane; 

 PRIMAVERA TRAIL Şuncuiuş  - 10 iulie – 700 persoane; 

 GRAND PRIX Padiş - concurs de orientare turistică  – 21-25 iulie – 200 persoane; 

 MASH 2021 Padiş – 6-13 august– 30 persoane; 

 MARATON OXIGEN PLUS  Padiş – 12 iulie – 150 persoane. 

 

În total au fost asistate, la cerere, în acţiuni publice de masă  1458 persoane. 

 

 Activitatea de pregătire tehnică de specialitate 
 În anul 2021, la cursurile obligatorii ale Şcolii Naţionale Salvamont – etapa de evaluare vară 

începători şi avansaţi au participat 3 membri; 

 În anul 2021 s-au reatestat 23 membri. 

 Stagii de iarnă/vară desfăşurate la Vârtop şi Şuncuiuş: 

 8 stagii de pregătire profesională pentru aspiranţi la profesia de salvator montan 

 Stagii desfăşurate la Vârtop – Pietrele Negre, Pietrele Galbenei şi Cheile Galbenei - Padiş şi 

Cheile Lazurilor - Roşia: 

 4 stagii de pregătire pentru salvatori montani, cu un număr de 25 salvatori / stagiu.  

  Exerciţii Salvaspeo : 

 Peştera Ferice - 19 participanti; 

 Peşera lui Potriva – 9 participanti; 

 Exerciţiul Regional Salvaspeo  - Roşia – 10 participanti; 

 

  
 



 Alte acţiuni  
      

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

pentru salvare montană. Monitorizarea privind aplicarea metodologiei privind managementul 

acțiunilor de salvare montană. 

 Monitorizarea procesului de acreditare a Serviciilor Salvamont cat si acreditarea furnizorilor 

de formare profesională în meseria de salvator montan.  

 Participarea la lucrările A.N.S.M.R. (Asociația Salvatorilor Montani din România) și CORSA 

România (Corpul Roman Salvaspeo).  

 În vederea îmbunătățirii calității serviciilor de urgență, Serviciul Județean Salvamont 

Salvaspeo Bihor reprezentat juridic prin Asociația Salvatorilor Montani Bihor în calitate de 

partener asociat al Consiliului Județean Bihor, va beneficia în urma proiectului strategic pe 

sănătate de două noi centre de intervenții medicale de urgență în zona montană, acestea fiind 

localizate la Padiș și Stâna de Vale. Centrele de urgență vor fi dotate cu echipamente de 

căutare și salvare performante interconectate cu sistemul de telemedicină folosit și de spitalele 

din județ. Cele două noi amplasamente și dotarea acestora facilitează acțiunile de salvare în 

zonele greu accesibile, totodată, interconectarea la sistemul de telemedicină face posibilă 

intervenția promptă în situațiile grave, salvând astfel mai multe vieți. 

 Rezultate așteptate: 

 2 centre medicale de urgență dotate și echipate, la Padiș și Stâna de Vale 

  echipamente tehncice şi medicale utilizate în salvarea montană. 

  4 utilaje de intervenţie în zona montană, echipate cu şenile 

  extinderea perioadelor de permanenţă în zona montană bihoreană 

 

 
 



  Având în vedere restricţiile de călătorie în afara ţării impuse de către pandemia de COVID-19, 

turismul intern a continuat să crească semnificativ, numărul de turişti din zona montană bihoreană 

fiind unul record în ultimii 30 ani, propunem îmbunătăţirea condiţiilor de lucru şi a calităţi 

serviciilor de prevenire şi intervenţie furnizate de către Serviciul Judeţean Salvamont-Salvaspeo 

Bihor, astfel: 

 Construirea sau alocarea unor Baze Salvamont-Salvaspeo în zonele Padiş, Stâna de Vale şi 

Defileul Crişului Repede. 

 Continuarea programului de pregătire pentru savatori montani si speologi. 

 Suplimentarea de personal atestat cu contract de voluntariat. 

 Suplimentarea de personal atestat cu contract individual de muncă, conform recomandării 

Asociaţiei Naţionale a Salvatorilor Montani din România  cu nr. 32/14.02.2019, cu încă 7 

salvatori montani. 

 Extinderea perioadelor de patrulare preventivă pentru zonele Padiş, Stâna de Vale şi Defileul 

Crişului Repede. 

 

 

Pintér István 

Director 

S.J. Salvamont - Salvaspeo Bihor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STATISTICA ACCIDENTELOR MONTANE 2021 

S.J. SALVAMONT- SALVASPEO BIHOR 
 

TOTAL (toate cazurile asistate, trensportabile sau netransportabile) 180 

Din care: 
Români 169 

Straini 11 

Din care: 
Barbati 104 

Femei 76 

Varsta 

<= 8 ani 5 

9 - 15 ani 29 

16 - 20 ani 19 

21 - 30 ani 52 

> 30 ani 72 

Nedeclarata 3 

Sezon 
Vara 95 

Iarna 85 

Locul producerii                     
( in Bihor "Alte Locuri" 

include accidentele in 

mediul subteran, acvatic,  

urban) 

Partie de schi amenajata 73 

Partie de schi neamenajata 0 

Zona Alpina 0 

Poteci turistice 45 

Perete de escalada 1 

Avalansa 0 

Alte locuri 61 

Rataciti                     
(acestia se regasesc in 

Total) 

Gasiti fara afectiuni 33 

Gasiti cu afectiuni 0 

Localizarea 

accidentului                     
( in Bihor "alte locuri" 

include accidentele din 

mediul subteran, acvatic, 

urban) 

M-tii Bihor 170 

M-tii Padurea Craiului 9 

M-tii Codru Moma 0 

M-tii Ses 1 

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 11 

Fracturi membre inferioare 17 

Fracturi coloana 1 

Alte Fracturi 1 

Entorse membre superioare 3 

Entorse membre inferioare 31 

Plagi 17 

Inghet/hipotermie 0 

Lipotimii 0 

Comotii cerebrale 4 

Alte imbolnaviri 95 

Decedati 2 

Rataciti gasiti ( fara afectiuni) 33 

Accidentati echipati 
(atentie total rubrica = Total – 

rataciti negasiti)  

adecvat 156 

neadecvat 24 

Cazuri transportate  Ambulanta, SMURD, Elicopter 47 

 


