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R A P O R T DE A C T I V I T A T E
al Serviciului Public Judeţean Salvamont Gorj
pe anul 2016
În conformitate cu reglementările legale în vigoare, obiectul principal de activitate al Serviciul Public
Judeţean Salvamont Gorj îl constituie participarea la acţiunile de prevenire a accidentelor în munţi şi în
mediul subteran speologic, amenajarea şi întreţinerea traseelor turistice montane, patrularea preventivă în
zonele montane cu flux turistic mare, grad de periculozitate ridicat şi în staţiunile montane de practicare
intensivă a sporturilor de iarnă, deplasarea de urgenţă la locul solicitat, salvarea accidentatului sau a
bolnavului, acordarea primului ajutor medical şi transportarea acestuia la prima unitate medicală de
specialitate.
Acţiunile de patrulare - prevenire s-au concentrat către zonele identificate cu mare potenţial şi
afluenţă turistică, precum şi în zonele de plai cu aşezări de sezoniere sau permanente, astfel :
- În zona munţilor Cerna, Mehedinţi, Godeanu s-au efectuat peste 84 de
zile/om în următoarele perimetre de interes turistic : Cloşani, Motru Sec
, Sohodol, lac Valea Mare, valea Cernei, Izvoarele Cernei, Cerna Sat, pe
creasta munţilor Godeanu şi pe traseele de acces/retragere din zona de
crestă a munţilor Mehedinţi şi a munţilor Godeanu ;
- În zona munţilor Vâlcan s-au efectuat peste 119 de zile/om în
următoarele perimetre de interes turistic: Lainici, valea Şuşiţei Verzi şi
cea a Şuşiţei Seci, Valea Sohodolului, Valea Bâlta, lac Vâja, Tismana,
Valea şi Plaiul Pocruia, zona de alpinism Cheile Sohodolului, perimetrele
speologice Runcu, Tismana, Pocruia şi pe cele 8 trasee turistice
pedestre ce pornesc din zona submontană către zona de creastă;
- În zona munţilor Parâng şi Căpăţânei s-au efectuat 242 de zile/om în următoarele perimetre de
interes turistic Cheile Olteţului, Cheile Galbenului, zona de campare alpină Gâlcescu, Lainici,
perimetru speologic Polovragi – Baia de Fier, zonele de alpinism Polovragi şi Baia de Fier şi pe
cele 10 trasee turistice pedestre adiacente traseelor de creastă.
Aceste activităţi s-au organizat la fiecare sfârşit de
săptămână şi permanent pe perioada vacanţelor şcolare, în
cel puţin doua locaţii diferite din munţii din Vestul, respectiv
Estul judeţului, reuşindu-se astfel o distribuţie judicioasă în
teritoriu a echipelor de prim răspuns la intervenţie,
asigurându-se astfel nu numai un timp de intervenţie scurt ci
şi un grad de răspuns la solicitări de 100%.
In cursul anului 2016 s-au realizat un număr de
peste 2.000 zile patrulare/om, ca asistenţă în staţiunea
Rânca şi în zona montană adiacentă cu un număr de 2-10
salvatori montani zilnic.
SERVICIUL PUBLIC JUDEŢEAN SALVAMONT-SALVASPEO GORJ
str. Victoria nr. 7A , Tg.Jiu, Gorj
email: sabin@cjgorj.ro ; web : www.salvamontgorj.ro
tel. 004 0253 222555 ; fax. 004 0372251619

Astfel, la cabinetul medical al Baza de Intervenţie Salvamont de la Rânca a fost asigurată asistenţa
în regim zilnic de permanenţă, 24/24 h, în funcţie de sezon şi de afluxul de turişti din zonă, salvamontiştii , pe
lângă activităţile specifice profesiei, acţionând şi ca echipă de prim răspuns la situaţiile ce necesitau prim
ajutor medical produse la nivelul structurilor de primire turistică din staţiune.
De asemenea, prin sprijinul deosebit acordat de către Consiliul Judeţean Gorj, ca răspuns
necesităţile reale şi la cerinţele operatorilor de turism din zonă, a fost asigurată în permanenţă o ambulanţă
salvamont şi program non stop la cabinetul medical al Bazei de Intervenţie Salvamont de la Rânca.
În cele 9 posturi salvamont din zona submontană a judeţului asistenţa a fost asigurată zilnic astfel, în
4 posturi salvamont cu personal administrativ cu pregătire în oferirea de informaţii turistice şi în 5 posturi cu
personal administrativ cu pregătire în oferirea de informaţii turistice şi atestat şi ca salvator montan. Alături
de aceştia, în weekendurile din sezonul turistic posturile salvamont au fost asigurate şi cu echipaje
suplimentare de salvatori montani.
În perioada de referință, salvamontiştii gorjeni au
fost solicitaţi să intervină la un număr de 261 de
evenimente în care au fost salvate 284 persoane. Dintre
aceste evenimente, un număr de 259 de evenimente s-au
petrecut în zona montană a judeţului Gorj, la două
evenimente, salvatorii din cadrul Serviciului Public
Judeţean Salvamont Gorj, fiind solicitaţi să intervină în
afara zonei montane, la căutarea unei persoane dispărute
în râul Jiu şi la recuperarea unei persoane de pe turnul
CET din zona de Sud a municipiului Tg. Jiu.
Dintre evenimentele produse în zona montană, 132 au fost accidente specifice sezonului de iarnă,
iar 126, accidente specifice perioadei de vară, fiind înregistrate şi un număr de 3 persoane decedate, toate
din activităţi , exclusiv turistice, desfăşurate în zona montană.
In vederea pregătirii specifice a salvatorilor montani s-a asigurat participarea a doi candidaţi la
şcolile naţionale de pregătire salvamont, a unui candidat la un curs de pregătire de salvare cu elicopterul și
s-au organizat lunar , pe plan local , câte una - trei acţiuni de pregătire centralizată şi omogenizare a
salvatorilor angajaţi şi voluntari precum şi de atragere şi formare de noi salvatori candidaţi.
Pe linie de salvare speologică au fost organizat
două acţiuni de pregătire ce au urmărit recunoaşterea,
acomodarea şi lucrul în mediul subteran speologic,
precum şi omogenizarea salvatorilor în condiţiile de mare
dificultate şi mare încărcare psihică ce apar în cazul unor
accidente cu grad ridicat de dificultate sau cu victime
multiple. Obiectivele pregătirii au urmărit coordonarea
acțiunii din momentul pre-alertei până la încheierea
misiunii, instalarea punctului de comandă exterior și a
celor de comandă interioare, gestionarea corectă și eficientă a resurselor umane și materiale, evaluarea și
managementul riscurilor în zona de subteran și în exterior, instalarea bivuacului de prim ajutor subteran,
echiparea traseului de acces şi evacuare, realizarea dezobstrucțiilor necesare pentru acces şi evacuare,
testarea de noi echipamente de transport accidentați și de radiocomunicații subterane, evacuarea şi
proceduri de transfer al accidentaților de la echipajele de intervenţie în subteran către echipajele terestre
salvamont, respectiv SMURD/Ambulanță, precum şi testarea echipamentelor de radiocomunicații și TETRA
în teren variat montan.
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De asemenea, în cursul lunii septembrie am participat la exerciţiul anual de intervenţie cu forţe
complexe şi victime multiple organizat de către Inspectoratul Judeţean de Urgenţă al judeţului Gorj, în care sau simulat mai multe incidente într-o zonă montană cu mare aflux turistic, respectiv Cheile Olteţului din
localitatea Polovragi.
Salvamontiştii gorjeni au acţionat foarte bine, au dat dovadă
de un înalt profesionalism, utilizând tehnici adecvate de salvare şi
folosind o dotare de excepţie, au demonstrat cum se intervine,
aplicând tehnicile de salvare montană şi speologică pentru
acordarea primului ajutor medical, recuperarea şi salvarea unor
persoane accidentat în canionul Olteţului precum şi într-una dintre
galeriile peşterii Polovragi.
În cadrul procesului de pregătire și perfecționare
profesională doi salvatori montani din cadrul S.P.J. Salvamont Gorj
au fost selecționați în delegația care a reprezentat România la
Congresul Mondial de salvare montană CISA IKAR desfășurat în
Bulgaria, tot doi salvatori gorjeni participând la Congresul Federaţiei
Internaţionale a Patrulelor pe Pârtiile de Schi desfăşurat la Passo
del Tonale din Italia, acţiune la care delegaţia ţării noastre a fost
condusă de directorul Salvamont Gorj, membru în Bordul Executiv la
acestui important for internaţional.
De asemenea, în baza relaţiilor de colaborare cu echipe similare din ţările cu mare tradiţie în
salvarea montană patru salvatori alpini din cadrul Serviciului Public Judeţean Salvamont Gorj au participat
gratuit, în cursul lunii februarie, la un curs cu participare multinaţională de pregătire şi perfecţionare în
salvarea pe pârtiile de schi organizat de către salvatorii montani din Serbia.
Din anul 2016 în cadrul Serviciului Public Judeţean
Salvamont Gorj a început pregătirea unui echipaj de intervenţie
la avalanşe, salvator montan/câine, pregătirea fiind asigurată
prin instructorii Comisie de câini de avalanşe din cadrul
Asociaţiei Naţionale a Salvatorilor Montani din România, precum
şi prin trei stagii de pregătire internaţională în Italia, Bulgaria şi
Norvegia. Rezultatele obţinute şi confirmate în urma acestor
etape intense de pregătire
ne asigură toate premisele
să afirmăm că în testele
finale de atestare ce vor fi susţinute în iarna anului 2017 , echipajul de
intervenţie va obţine acreditarea necesară.
Anul 2016 a fost şi primul an în care în Romania s-a introdus
procesul de acreditare a serviciilor salvamont şi de certificare a
formaţiilor salvamont, proces de evaluare realizat de către Asociaţia
naţională a salvatorilor Montani, Consiliul Naţional al Serviciilor Publice
Salvamont şi Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul
Ministerului de Interne, Serviciul Public Judeţean Salvamont Gorj
primind acreditarea necesară şi certificarea capacităţii operative de
intervenţie a celor patru formaţii de salvare montană din structura
operaţională Parâng, Vâlcan, Cerna şi Gorj.
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Starea marcajelor si a traseelor turistice este bună, traseele turistice pedestre au fost verificate la
ieşirea din iarnă, au fost refăcute potecile, podeţele şi marcajele , pe majoritatea traseelor fiind montate noi
săgeţi indicatoare, iar zonele expuse pericolului formării de avalanşe au
fost semnalizate şi marcate corespunzător cu panouri de avertizare.
De asemenea, au fost montate panouri indicatoare şi de promovare
turistică în principalele zone turistice sau căi de acces către acestea , în
Polovragi – parcare peșteră , post salvamont, parcare mănăstire, Baia de
Fier , Pleșa , Schela, Stănești , Tismana, Padeș lângă posturile Salvamont,
Runcu – valea Susenilor și Cheile Sohodolului , Tismana – parcare
mănăstire, Cerna Sat – zona Cheilor Corcoaia.
Trebuie menționată acțiunea de remarcare a masivului Parâng,
acțiune realizată și cu sprijinul studenţilor din cadrul universităţii “Constantin
Brâncuşi” din Târgu Jiu şi a membrilor clubului “TrixBike”, prilej cu care am
continuat implementarea sistemului, unic în România, de înregistrarea a
fiecărui stâlp de marcaj cu un cod prin care salvatorii montani pot afla
imediat coordonatele GPS ale locației evenimentului, fapt ce permite
orientarea rapidă a echipajelor de salvamontiști indiferent dacă acționează terestru sau aero. Marcaje au mai
fost realizate şi în masivul Godeanu , în masivul Vâlcan, precum şi în Piatra Cloşanilor din munţii Mehedinţi,
zonă în care traseul turistic este echipat şi cu cabluri pentru asigurarea unei mai bune protecţii a turiştilor.
Pentru promovarea potenţialului turistic/sportiv şi de agrement al zonei montane a fost acordat
sprijin instituţiilor organizatoare la întocmirea documentaţiilor tehnice necesare aprobării, organizării şi
desfăşurării de acţiuni sportive, în anul 2016, asigurându-se asistenţa salvamont pentru etapele de
Campionat Naţional de automobilism, viteza pe traseu montan organizat pe Transalpina, zona Novaci, o
competiţie de auto OffRoad în comuna Runcu, o etapă de campionat naţional de buggye organizat pe
circuitul de la Tg.Jiu/Preajba, acţiuni la care Consiliul Judeţean a fost partener în organizare. De asemenea
fost asigurată organizarea şi asistenţa salvamont la două competiţii locale de schi alpin, menite în principal
să popularizeze acest sport şi zona turistică Rânca, „Cupa Sănătăţii” – împreună cu Spitalul Judeţean Tg.
Jiu şi Cupa „Rotary”.
De asemenea, pentru promovarea
potenţialului turistic al judeţului, am participat în
stand comun cu alte instituţii din cadrul Consiliului
Judeţean Gorj la Târgul de Turism la Olteniei.
In colaborare cu instituţiile de învăţământ
din judeţ au fost organizate 11 acţiuni de educaţie
montană, ecologică şi de prim ajutor, în rândul
copiilor şi tinerilor, asigurându-se şi asistenţă de
specialitate pe perioada desfăşurării acţiunilor
şcolare organizate în zona montană, în acest
sens, încheindu-se parteneriate de colaborare cu
16 unităţi de învăţământ şcolar şi universitar din
judeţul Gorj.
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De asemenea, cu ocazia evenimentelor organizate cu prilejul „Zilei Copilului”, „Zilelor Oraşului” şi
„Zilelor turismului Gorjean”, am susţinut acțiuni de prezentare de echipamente şi mijloace de intervenţie
specifice activităţii, în Piaţa Prefecturii din Târgu Jiu, precum şi mult apreciata, de către mici, tiroliană.
În vederea prevenirii accidentelor pe domeniile schiabil din nordul stațiunii Rânca, am realizat
analiza de securizare a pârtiei de schi și am amplasat elementele de securitate, plase, saltele, balize și
elemente de semnalizare.
Aceeaşi analiza de securitate a fost efectuată
şi pentru noua atracţie a zonei Rânca , „Parcul de
aventură”
Baza de date a Centrului de Informaţii
Turistice s-a reactualizat în permanenţă şi a fost pusă
la dispoziţia tuturor turiştilor interesaţi, încercându-se
promovarea acestei prin toate mijloacele : presa,
internet, târguri turism, materiale promoţionale, etc.
De asemenea am acordat sprijin în realizarea
unor emisiuni radio/TV şi a unor articole în presa
scrisă cu caracter promoţional al potenţialului turistic al judeţului Gorj cu următoarele posturi de televiziune
şi radio : TVR 1, TVR 2, TVR Internaţional, TVR Cultural, TVR Craiova, Antena 1, PRO TV, Realitatea, Radio
21, Radio Craiova, Radio România Internaţional, etc., continuându-se colaborarea cu studioul teritorial de
radio „ Radio Oltenia” în baza căreia, săptămânal, în fiecare zi de vineri, am beneficiat gratuit de un spaţiu
de emisie pentru a promova destinaţii turistice din judeţul Gorj.
Dotarea echipelor de salvatori a fost corespunzătoare intervenţiei în orice tip de accident montan,
în acest an, continuându-se implementarea sistemului de intervenţie salvamont la nivelul judeţului, prin
concentrarea a patru nuclee de salvatori, în Rânca şi Polovragi pentru partea de Est a judeţului, Târgu Jiu şi
Padeş pentru partea centrală şi cea de Vest a zonei
montane, nuclee dotate cu maşini de intervenţie, ATV
şi echipamentele de salvare necesare astfel încât
timpii de reacţie şi răspuns la evenimentul montan să
fie cât mai mici, la Târgu Jiu şi Rânca fiind dislocate
cele două ambulanţe salvamont, special pregătite şi
dotate pentru intervenţia în teren montan variat.
In cadrul activităţii nu au existat probleme
disciplinare, absențe nemotivate, nerespectări ale
codului de conduită profesională sau accidente de
muncă.
Activitatea financiar-contabilă s-a desfăşurat bine pe toate cele trei capitole bugetare , personal ,
materiale şi investiţii, realizându-se o execuţie bugetară de 96,48 %.
Structura operaţională de intervenţie pentru salvarea montană a celor patru formaţii de intervenţie a
fost asigurată cu 16 salvatori montani profesionişti şi 10 salvatori voluntari, alături de care, la acţiunile de
patrulare, pregătire sau chiar la intervenţii de salvare cu grad mai redus de dificultate şi periculozitate,
aflându-se în permanenţă 3-4 candidaţi aflaţi în etapele iniţiale de formare.
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Pentru anul 2017 se va urmări dezvoltarea nucleelor de prim răspuns la evenimentul montan în
posturile salvamont din Polovragi, Runcu şi Padeş, dotare cu mijloace salvare, intervenţie şi de deplasare,
maşină de teren sau ATV, astfel încât personalul de aici să poate interveni, după caz, ca echipă de prim
răspuns la eveniment, din primul moment al alarmării până la sosirea echipelor de salvatori din bazele din
Târgu Jiu sau Rânca, sau chiar ca echipaj capabil să soluţioneze cazul fără resurse de sprijin.
De asemenea, se va continua colaborarea cu instituţiile de învăţământ din judeţ privind educaţia
montană în rândul copiilor şi tinerilor, asigurându-se asistenţă de specialitate necesară pe perioada
desfăşurării acţiunilor.
Pe plan naţional în funcţie de priorităţile activităţii se va asigura participarea la acţiunile de
pregătire/perfecţionare şi testare/autorizare a salvatorilor alpini şi salvatorilor speologi, iar pe plan
internaţional se va continua colaborarea cu partenerii tradiţionali ai echipei şi se va încerca, în limita
bugetului, participarea la acţiunile internaţionale la care membrii Serviciului Public Județean Salvamont Gorj
vor fi invitaţi.
Traseele turistice montane vor fi verificate şi întreţinute în permanenţă și se va demara acţiunea de
întocmire a documentaţiei necesare pentru omologarea acestor trasee.
Echipamentul de lucru, protecţie şi salvare se va verifica şi testa permanent astfel încât sa
corespunda normelor tehnice in vigoare si se va înlocui ori de cate ori este nevoie astfel încât acţiunile de
salvare sa se desfăşoare in deplină siguranţă pentru salvatori şi accidentaţi.
Tot pentru anul viitor, Serviciului Public Judeţean Salvamont Gorj va depune documentaţia de
acreditare ca structură de formare profesională pentru stagiul de aspirant la profesia de salvator montan în
cadrul unui proces naţional de evaluare ce va debuta în anul 2017.
În anul 2016, directorul Serviciului Public Judeţean Salvamont Gorj a fost ales preşedinte al
Asociaţiei Naţionale a Salvatorilor Montani din România, asociaţie de utilitate publică desemnată prin lege să
asigure emiterea de norme tehnice pentru salvarea montană şi Autoritate Competentă în formarea
profesională a salvatorilor montani.
Considerăm ca a fost un an bun pentru activitatea de salvare montană la nivelul judeţului Gorj, în
care, la fel ca întotdeauna, s-a reuşit să se facă faţă tuturor solicitărilor şi, mai ales, să se cristalizeze un
nucleu puternic de salvatori profesionişti şi voluntari care să poată menţine, mereu, activitatea de salvare
montană la un nivel foarte bun.
Director
Sabin Cornoiu
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