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RAPORTUL DE ACTIVITATE
al Serviciului Judeţean Salvamont - Salvaspeo Bihor, aferent anului 2017
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.

Activitatea preventivă.
Patrulare
În 2017 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 02.01.2017 –01.05.2017 și în perioada
12.06.2017- 01.10.2017 şi 25.12.2017-31.12.2017, 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
02.01.2017 – 31.12.2017 și permanență în perioada 10.01.2017 – 31.03.2017.
 Zona turistică Vadu Crişului - Şuncuiuş la sfărşit de săptămână, în perioada 04.03.2017 –
16.04.2017 şi 30.09.2017 - 12.11. 2017 şi permanenţă în perioada 01.06.2017 - 30.09.2017.
 Zona turistică Padiş, la sfărşit de săptămână, în perioada 29.04.2017 – 31.05.2017 şi
30.10.2017 – 12.12.2017, respectiv permanenţă în perioada 01.06.2017 – 01.10.2017.
 47 avizări de ture speo-turistice, ture de aventură, activităţi sportive de masă, alte
manifestări de masă.


Monitorizarea circulaţiei speologice şi a activităţilor cu caracter montan specializat în arealul
carstic bihorean
SPECIFICAŢIE
Solicitări avize
ASS anual
Din care
ASS punctual
Altele (TSM - ATM - ATSS)
Rezolutii la cereri de avizare
favorabil (inclusiv TSM - ATM - ATSS)
Rezoluţia avizului
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Rezolutie nefavorabila (ASS)
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Obs : starea de pre-alarma = personalul din cele 2 patrule ( 4-5 membrii ) + o echipa de 46 membrii ,la Oradea, gata de interventie in caz de nevoie.
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Intervenţii şi acţiuni de salvare-recuperare
 Total persoane salvate-recuperate de SJ Salvamont-Salvaspeo Bihor = 203
 76 de intervenţii pe timpul iernii cu un total de 76 persoane accidentate/recuperate.
 53 de intervenţii pe timpul verii cu un total de 56 persoane accidentate/recuperate.
 25 intervenţii cu 71 persoane rătăcite sau blocate pe traseele turistice (din cele 203 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 Vârtop: montare gresie în








terasă, montare horn.
S-au instalat în total un număr de 166 de indicatoare bilingve cu QR Code (săgeți direcționale)
pe traseele turistice din zonele Padiş-Glăvoi (74 săgeţi), Defileul Crişului Repede – Şuncuiuş
(2 săgeţi), Stâna de Vale (13 săgeţi), Vârtop (43 săgeţi), Muntele Şeş (33 săgeţi), Codru-Moma
(1 săgeată).
S-au amenajat 3 trasee turistice în colaborare cu Parcul Natural Apuseni, Primăria Aleşd şi
anume:
 Traseul Vârtop–Vârful Tătăroaia – Vârful Giunaşu - Sat Chişcău, Masivul Bihor;
 Traseul Pădurea Neagră – Castelul Zichy – Cetatea Piatra Şoimului, Masivul Plopiş;
 Circuitul Cetăţii Piatra Şoimului, Munţii Plopiş.
S-au efectuat amenajări tehnice de siguranţă la Cascada Bohodei - sectorul superior prevăzut
cu lanţ.
S-au amplasat hărţi turistice pe valea Leuca şi Glăvoi – Padiş.
S-au remarcat traseele turistice: * Ştei-Vârtop – 21 km; * Circuitul Someşului Cald (împreună
cu Asociaţia Turistică Hoinarii Zărandului – Arad) – 9,5 km; * Circuitul Cheile Galbenei –
două sectoare din circuit, însumând 3 km.

 S-a amenajat un traseu de tip via ferrata în Zona Vama Sării – Vadu Crişului şi s-au montat
indicatoare de direcție spre acest traseu.

 În colaborare cu Parcul Natural Apuseni si C.A.P.D.D. Bihor, s-au montat pe albia Crişului
Repede şi Crişului Pietros, 27 panouri/hărţi informative pentru practicanţii de whitewater
sports - rafting şi kayaking.
 În urma furtunii din 17.09.2017 s-au montat panouri de avertizare şi s-au închis 9 trasee
turistice, datorită căderilor masive de arbori.
 S-au montat 47 panouri de avertizare pentru traseele turistice care au puncte de belvedere, care
au sectoare dificile asigurate cu cabluri sau lanţuri şi pe traseele turistice care au peşteri ce nu
pot fi vizitate decât cu echipament specific.

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

 Serbările Zăpezii – Vârtop 03-05 februarie - Pârtia Piatra Grăitoare – 500 participanţi;
 Concurs Snowmobile EMF Extreme – Stâna de Vale - 17-19 februarie - 150 participanţi;
 Serbările Zăpezii – Stâna de Vale - 25-26 februarie - 200 participanţi;
 Primavera Trail Race – Şuncuiuş – 18 martie – 201 participanţi;
 Thermal Enduro Betfia - 29-30 aprilie – 110 participanţi;
 Concursul Thermal Trail Race Betfia - 13 mai - 50 participanţi;
 Concurs triathlon „X-Man Triathtlon Oradea 2017” – 10 iunie - 223 participanţi;
 Tabăra „ MASH 2017 (Medical Adventure School in Holiday 2017)” 4-11 august , desfăşurată
în Glăvoi, Padiş - 70 participanţi și 15 lectori;
 Concursul “Czárán Gyula” - Şuncuiuş -26 august – 150 participanţi;
 Concurs Qubiz Bike Betfia - 23 septembrie – 50 participanţi;
 Osoi Climbing Fest – 28 septembrie – 1 octombrie – 200 participanţi;

În total au fost asistate, la cerere, în acţiuni publice de masă 1919 persoane.



Activitatea de pregătire tehnică de specialitate
 În anul 2017, la cursurile obligatorii ale Şcolii Naţionale Salvamont au participat 8 membri;
 În anul 2017 s-au atestat 5 membri, din cei 8 de mai sus;
 În anul 2017 s-au reatestat 9 membri;
 În organizare comună cu Corpul Român Salvaspeo-CORSA România, s-au organizat şi
desfăşurat:
 2 exerciţii salvaspeo cu caracter regional la care au participat 10 de salvatori speologi.
 1 exercițiu salvaspeo cu caracter judeţean la care au participat 11 salvatori speologi.
 1 exerciţiu salvaspeo cu caracter internaţional la care au participat 11 salvatori speologi.
 2 exerciţii salvaspeo cu caracter naţional la care au participat 38 de salvatori speologi.
 În cadrul proiectului “Înfiinţarea Centrului de pregătire pentru salvatori montani în Judeţul
Bihor beneficiind de experienţa elveţiană din Cantonul St. Gallen”, 5 membri ai S.J.S.-S.
Bihor au participat la schimbul de experienţă și exerciții de salvare România – Elveția în
Cantonul St. Gallen;
 14 membrii au participat la schimbul de experienţă și exerciții de salvare România – Elveția în
Satul de Vacanţă Vârtop; exerciţii de intervenţie în zona alpină, evacuare din abrupt, evacuare
din instalaţii de transport pe cablu (telescaun);
 1 membru a participat la exerciții de intervenție în ape repezi în Slovenia și Austria pe râurile:
Soca, Koritnica şi Salza;



Alte acţiuni
 Acreditarea de către Asociaţia Salvatorilor Montani din România – Autoritate competentă de
formare pentru ocupaţia de Salvator Montan – a Centrului de Pregătire pentru Salvatori
Montani de la Vârtop, al Serviciului Judeţean Salvamont-Salvaspeo Bihor.
 Co-organizator la Tabăra „ MASH 2017” (Medical Adventure School in Holiday 2017).
 Co-organizator al ediţiei a-VIII-a a Conferinţei Naţionale de Medicină de Urgenţă şi Salvări
Speciale – Oradea - Băile Felix – 2017.
 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 România. Elaborarea
normelor privind 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).
 Consultanță tehnică în derularea 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”.

Propuneri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de lucru şi a calităţi serviciilor de prevenire şi
intervenţie furnizate de către Serviciul Judeţean Salvamont-Salvaspeo Bihor:
 Construirea sau alocarea unor Baze Salvamont-Salvaspeo în zonele Padiş, Stâna de Vale şi
Defileul Crişului Repede
 Înnoirea şi completarea parcului de utilaje folosite în cadrul intervenţiilor pet imp de vara şi
iarnă
 Continuarea programului de pregătire de savatori montani si speologi
 Suplimentarea de personal atestat cu contract de voluntariat
 Suplimentarea de personal atestat cu contract individual de muncă, conform recomandărilor
Asociaţiei Naţionale a Salvatorilor Montani din România, de la 8 persoane angajate la 12
persoane angajate în funcţia de Salvator Montan
 Extinderea perioadelor de patrulare preventivă pentru zonele Padiş şi Defileul Crişului Repede

Pintér István
Director
S.J. Salvamont - Salvaspeo Bihor

STATISTICA ACCIDENTELOR MONTANE 2017
S.J. SALVAMONT- SALVASPEO BIHOR
TOTAL (toate cazurile asistate, trensportabile sau netransportabile)
Romani
Din care:
Straini
Barbati
Din care:
Femei
< 8 ani
9 - 15 ani
16 - 20 ani
Varsta
21 - 30 ani
> 30 ani
Nedeclarata
Vara
Sezon
Iarna
Partie de schi amenajata
Partie de schi neamenajata
Locul producerii
( in Bihor "Alte Locuri" Zona Alpina
include accidentele in
Poteci turistice
mediul subteran, acvatic, Perete de escalada
urban)
Avalansa
Alte locuri
Rataciti
Gasiti fara afectiuni
(acestia se regasesc in
Total)
Gasiti cu afectiuni
Localizarea
M-tii Bihor
accidentului
M-tii Padurea Craiului
( in Bihor "alte locuri"
M-tii Codru Moma
include accidentele din
M-tii Ses
mediul subteran, acvatic,
Alte locuri
urban)
Fracturi membre superioare
Fracturi membre inferioare
Fracturi coloana
Alte Fracturi
Tipuri de afectiuni
(daca o victima are mai Entorse membre superioare
multe afectiuni se trece Entorse membre inferioare
numai cea mai grava
Plagi
afectiune sau treceti
Inghet/hipotermie
cazul la "alte
Lipotimii
imbolnaviri")
Comotii cerebrale
Alte imbolnaviri
Decedati
Rataciti gasiti ( fara afectiuni)
Accidentati echipati
adecvat
(atentie total rubrica =
Total – rataciti negasiti) neadecvat
Ambulanta, SMURD, Elicopter
Cazuri transportate

203
175
28
145
58
5
15
15
51
115
2
127
76
57
7
58
59
0
0
20
71
0
179
19
5
0
0
17
3
0
1
2
18
17
0
3
1
70
0
71
136
67
35

