Anexa
la Hotărârea Consiliului JudeŃean NeamŃ
nr. 71 din 29.04.2009

REGULAMENT
de organizare şi funcŃionare al Serviciului public - SALVAMONT NeamŃ
Cap. I
DISPOZIłII GENERALE
Art. l Serviciul public SALVAMONT NeamŃ funcŃionează ca serviciu public de interes
judeŃean cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului JudeŃean NeamŃ.
Art. 2 Activitatea Serviciului public SALVAMONT NeamŃ se desfăşoară în temeiul Legii
nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
a Hotărârii Guvernului nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor
montane şi organizarea activităŃii de salvare în munŃi şi a Legii nr. 402/2006 privind prevenirea
accidentelor şi organizarea activităŃii de salvare din mediul subteran speologic.
Art. 3 Serviciul public SALVAMONT NeamŃ administrează întreaga bază materială
existentă în judeŃ, proprietate publică sau privată a acestuia, aferentă activită’ilor prevăzute la art.1,
dată de Consiliul JudeŃean în folosinŃă gratuită.
Art. 4 Sediul Serviciului public SALVAMONT NeamŃ este în loc. Durău, comuna Ceahlău,
judeŃul NeamŃ.

Cap. II - OBIECTUL DE ACTIVITATE. ATRIBUłII
Art. 5 Obiectul de activitate al Serviciului public SALVAMONT NeamŃ îl constituie
opera iunile de salvare în munŃii de pe raza judeŃului NeamŃ, constând în patrulare preventivă,
asigurarea permanenŃei la punctele SALVAMONT, căutarea şi recuperarea persoanelor dispărute
sau a celor izolate în urma calamităŃilor naturale, acordarea primului ajutor şi transportul acestora la
prima unitate sanitară. Totodată asigură organizarea prevenirii accidentelor şi a acŃiunilor de salvare
în mediul subteran speologic al judeŃului NeamŃ.
Art. 6 (1) Serviciul public SALVAMONT NeamŃ are următoarele atribuŃii principale:
a) coordonează din punct de vedere administrativ şi organizatoric activitatea de

salvare
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montană din judeŃ; încheie contracte civile de prestări servicii cu societăŃi civile profesionale de
salvatori montani sau organizaŃii neguvernamentale care au ca scop salvarea montană şi pune la
dispoziŃie echipa de salvare montană;
b) propune omologarea sau desfiinŃarea unor trasee turistice;
c) propune şi supraveghează activitatea de amenajare, întreŃinere şi reabilitare a traseelor
turistice din judeŃ;
d) organizează activitatea de pregătire profesională a salvatorilor montani din judeŃ;
e) asigură preluarea apelurilor de urgenŃă privind accidentele montane şi transmiterea acestora
la şefii de formaŃie SALVAMONT sau la înlocuitorii acestora;
f) asigură permanenŃa la punctele şi refugiile SALVAMONT;
g) verifică îndeplinirea obliga iilor persoanelor fizice sau juridice care administrează cabane
montane, nominalizate potrivit prevederilor legale, după cum urmează:
- dotarea cabanelor cu: semnalizatoare luminoase pentru orientarea turiştilor în timpul nopŃii şi în
condiŃii meteorologice care prezintă pericol de accidentare; post telefonic fix sau mobil şi staŃie de
emisie-recepŃie radio; mijloace de avertizare sonore la cabanele de creastă, care vor fi folosite în
mod intermitent pentru orientarea turiştilor în timpul unor condiŃii meteorologice deosebite, precum
şi ca semnal de alarmă în caz de accidente, semnal stabilit convenŃional între cabanieri, echipele
SALVAMONT, unităŃile din apropiere ale Ministerului Apărării NaŃionale şi Ministerului
AdministraŃiei şi Internelor şi staŃiile meteorologice; materiale, instrumente şi medicamente pentru
cabane;
- montarea la cabane de panouri cu traseele din zonă, diferite pentru sezonul de vară şi pentru cel de
iarnă, cu marcarea distinctivă a porŃiunilor periculoase şi a refugiilor care pot fi folosite;
- întocmirea registrului de trafic al turiştilor la cabană;
- afi area zilnică a buletinului meteorologic;
- informarea turiştilor asupra celor mai convenabile căi de acces, în funcŃie de condiŃiile
meteorologice ale zilei.
h) asigură în regim de permanenŃă serviciul de dispecerat în vederea primirii apelurilor de
urgenŃă de la dispeceratul unic 112;
i) asigură cu tehnica din dotare derularea operaŃiunilor efectuate de echipele de intervenŃie;
j) asigură potrivit legii deplasarea şi transportul accidentaŃilor până la unitatea sanitară;
k) îndeplineşte orice alte atribuŃii legate de activitatea de salvare montană prevăzute de
legislaŃia în vigoare sau stabilite prin hotărâri ale Consiliului JudeŃean.
(2) În situaŃii speciale şi în cazul producerii unor accidente sau calamităŃi naturale, Serviciul
public SALVAMONT NeamŃ colaborează cu unităŃi ale Ministerului Apărării NaŃionale,
Inspectoratului General al PoliŃiei Române, Serviciului NaŃional Unic pentru Apeluri de UrgenŃă
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112, Inspectoratului pentru SituaŃii de UrgenŃă şi cu Serviciul de AmbulanŃă NeamŃ, pentru apărarea
şi/sau salvarea vieŃii oamenilor şi/sau a bunurilor materiale. În aceste situaŃii exercită şi următoarele
atribuŃii speciale:
a) desfăşoară acŃiuni de salvare pe structuri urbane şi/sau industriale înalte care conferă un grad
mare de pericol;
b) desfăşoară acŃiuni de evacuare şi transport a persoanelor izolate, afectate de viscol şi/sau de
căderi masive de zăpadă;
c) efectuează acŃiuni de salvare şi evacuare din instalaŃii de transport pe cablu (telecabine,
telegondole, lifturi, elevatoare industriale, etc.);
d) organizează acŃiuni de salvare din peşteri, grote, puŃuri, fântâni, canioane, cursuri
de apă şi lacurile din zona montană;
e) efectuează acŃiuni de evacuare a persoanelor surprinse de inundaŃii, acordarea primului
ajutor şi evacuarea răniŃilor în deplină siguranŃă în toate cazurile în care prin pregătirea lor,
salvatorii montani atestaŃi pot contribui la salvarea vieŃilor omeneşti;
f) monitorizează şi transmite informaŃii autorităŃilor şi instituŃiilor competente referitoare la
cursurile superioare ale râurilor şi zonele cu risc de formare de torente în vederea identificării
eventualelor acumulări de material lemnos, deşeuri sau orice alt factor care ar putea declanşa o
catastrofă şi ar putea pune în pericol vieŃile oamenilor în cazul în care ar fi antrenate de torenŃi;
g) monitorizează şi transmite informaŃii autorităŃilor şi instituŃiilor competente privind factorii
care pot produce avalanşe, alunecări de teren, eroziuni ale solului, afectări ale drumurilor judeŃene
şi producerea torenŃilor;
h) organizează operaŃiunile de salvare pe pârtiile de schi omologate din judeŃ şi/sau asigură
asistenŃa de specialitate pentru acestea.
Art. 7 Serviciul public SALVAMONT NeamŃ elaborează şi propune spre aprobare
Consiliului JudeŃean NeamŃ, proiectul anual de buget pentru:
- întreŃinerea, repararea şi marcarea traseelor montane;
- întreŃinerea şi repararea sediului SALVAMONT, a refugiilor de supravieŃuire, punctelor
sanitare, mijloacelor de transport etc.;
- îmbunătăŃirea şi completarea baremurilor de echipare individuală şi de echipă obligatorii
stipulate în Hotărârea Guvernului nr. 77/2003;
- asigurarea echipamentului medical individual şi din dotarea bazelor stipulate în Hotărârea
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Guvernului nr. 77/2003;
- pregătirea profesională şi instruirea membrilor echipelor SALVAMONT;
- drepturi băneşti în conformitate cu legislaŃia muncii şi alte prevederi legale specifice
activităŃii SALVAMONT;
- editarea unor materiale specifice activităŃii de salvamont, în scopul difuzării şi afişării lor
în locuri cu grad mare de pericol sau în locuri cu trafic turistic intens în scopul prevenirii
accidentelor montane.
Art. 8 În vederea instruirii, perfecŃionării şi menŃinerii nivelului de pregătire ridicat,
Serviciul SALVAMONT va organiza la nivelul judeŃului acŃiuni de pregătire specifice sezoanelor
de iarnă – vară de minim 2 zile/salvator/sezon .
Art. 9 Pentru atestarea/confirmarea atestării salvatorilor montani cât şi pentru verificarea
cunoştinŃelor şi a pregătirii profesionale, SALVAMONT NeamŃ va asigura participarea la formele
de pregătire organizate de A.N.S.M.R. la nivel naŃional şi membrii IKAR-CISA la nivel
internaŃional.
Art. 10 Serviciul public SALVAMONT va edita anual cazuistica accidentelor montane
pentru anul precedent la nivelul judeŃului NeamŃ.
Art. 11 Serviciul public SALVAMONT va menŃine o legătură permanentă cu serviciile
publice Salvamont din judeŃele care constituie "Zona I" pentru conlucrare în cazul accidentelor
produse în zona de demarcaŃie sau în cazul cataclismelor şi a dezastrelor.

Cap. III – FINANłARE
Art. 12 Cheltuielile Serviciului public SALVAMONT NeamŃ sunt acoperite din bugetul
judeŃului NeamŃ, fonduri de la bugetul de stat, din donaŃii şi surse proprii.
Art. 13 Serviciul public SALVAMONT NeamŃ poate deschide un cont pentru constituirea
unor fonduri în vederea finanŃării unor acŃiuni de interes pentru activitatea de prevenire şi salvare în
munŃi.
Art. 14 Serviciul public SALVAMONT NeamŃ poate să deruleze proiecte referitoare la
prevenirea accidentelor turistice, marcare, întreŃinere poteci şi salvare în munŃi, finanŃate din
fonduri externe.
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Cap. IV – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SERVICIULUI
PUBLIC JUDEłEAN
Art. 15 Structura organizatorică a Serviciului public SALVAMONT NeamŃ se aprobă prin
hotărârea Consiliului JudeŃean NeamŃ.
Art. 16 Serviciul public este încadrat cu personal permanent şi este coordonat de
vicepreşedintele Consiliului JudeŃean căruia i s-a delegat această competenŃă. În cadrul serviciului,
sunt încadrate persoane cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Conducerea Serviciului
public SALVAMONT este asigurată de un şef de serviciu. AngajaŃii sunt persoane cu experienŃă,
salvatori montani atestaŃi de către A.N.S.M.R. sau în curs de atestare în conformitate cu Hotărârea
Guvernului nr. 77/2003.
Art. 17 Pentru asigurarea unei activităŃi eficiente şi operative în acŃiunile de prevenire şi
salvare - recuperare persoane dispărute, Serviciul public SALVAMONT NeamŃ va menŃine
funcŃionale formaŃiile de voluntari de salvatori montani existente. Fiecare echipă este condusă de un
şef de echipă care coordonează activitatea. O echipă de salvare se compune din minim şase oameni.
Art. 18 Serviciul public SALVAMONT NeamŃ îşi constituie formaŃiile prin încheiere de
contracte de muncă, voluntariat sau colaborare cu fiecare salvator montan în parte, în baza
legislaŃiei în vigoare şi prin contracte civile de prestări servicii cu societăŃi civile de salvatori
montani sau cu organizaŃii neguvernamentale care au ca scop salvarea montană.

Cap. V – ATRIBUłIILE ŞEFULUI DE SERVICIU
Art. 19 Şeful Serviciului public SALVAMONT NeamŃ îndeplineşte în condiŃiile legii,
următoarele atribuŃii:
a) asigură conducerea curentă a activităŃii serviciului, în limitele competenŃelor legale;
b) reprezintă serviciul în raporturile acestuia cu persoane juridice şi fizice, cu autorităŃile
publice locale şi centrale, cu organizaŃiile guvenamentale sau neguvernamentale din domeniul
propriu de activitate;
c) propune modificarea sau îmbunătăŃirea organizării activităŃii, a structurii de personal Ńi a
statului de funcŃii;
d) încheie, modifică şi desface, în condiŃiile prevăzute de lege, contractele individuale de
muncă, de colaborare sau voluntariat pentru fiecare salvator montan în parte;
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e) propune Consiliului JudeŃean NeamŃ, spre aprobare, bugetul de venituri şi cheltuieli al
serviciului;
f) răspunde de administrarea legală şi eficientă a întregului patrimoniu;
g) propune îmbunătăŃirea dotării serviciului cu mijloace fixe necesare desfăşurării activităŃilor,
dacă acestea nu sunt prevăzute în baremul de dotare şi echipare stabilite prin Hotărârea Guvernului
nr. 77/2003;
h) mobilizează echipa de intervenŃie în cel mai scurt timp şi asigură coordonarea activităŃii de
intervenŃie;
i) aprobă participarea la intervenŃiile cu grad mic de risc şi complexitate a voluntarilor care nu
au statutul de salvator montan;
j) verifică respectarea regulamentului privind utilizarea echipamentului şi frecvenŃelor de
comunicaŃie;
k) asigură şi organizează tehnic şi logistic examenul de promovare în grad profesional a
salvatorilor montani;
l) asigură

participarea la formele de pregătire şi schimburile de experienŃă interne şi

internaŃionale;
m) asigură colaborarea şi cooperarea cu instituŃiile similare de salvare montană;
n) poate decide cu asumarea responsabilităŃii anularea sau continuarea unei operaŃiuni de
salvare în funcŃie de nivelul factorului de risc.

Cap. VI – DISPOZIłII FINALE
Art. 20 Prevederile prezentului regulament se completează cu dispoziŃiile legale referitoare
la activitatea de salvare în munŃi şi a altor acte normative din domeniu în vigoare.
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