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CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
Colectivul de lucru constituit prin HCJ Buzău nr. 253/2022 
Nr. 21657/30.12.2022 

 

 

NOTĂ DE CONCLUZII 

privind înființarea și organizarea Serviciului Public Județean 
SALVAMONT Buzău  

- elaborată în temeiul art 2 alin. 2 din Hotărârea  
Consiliului Județean Buzău nr. 253/2022 - 

 

I. Cadrul legislativ 

Activitatea de prevenire a accidentelor montane și organizarea activității 
de salvare în munți este reglementată Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind 
organizarea și defășurarea activității de turism în România, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Înființarea și organizarea serviciilor publice județene SALVAMONT este 
reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 77/2003 privind instituirea unor 
măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de 
salvare în munţi, care, prin articolul 2 stabilește obligația consiliilor 
județene în a căror rază administrativ-teritorială se află trasee montane 
și/sau pârtii de schi să organizeze astfel de servicii care coordonează 
activitatea de prevenire a accidentelor montane și de salvare în munți a 
persoanelor accidentate și a bolnavilor. În caz contrar, constituie 
contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 100.000 lei. 
Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul 
anume împuternicit al Ministerului Turismului. 

Deoarece finanțarea înființării și funcționării serviciului se asigură integral 
de la bugetul Județului Buzău, supus la numeroase constrângeri financiare, 
autoritatea deliberativă - Consiliul Județean Buzău nu a înființat până în prezent 
acest serviciu, acoperind activitatea de intervenție pe baza unor convenții de 
colaborare cu Inspectoratul de Jandarmi Județean Buzău și Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență “Neron Lupașcu” al județului Buzău. 

Având în vedere analizele efectuate de Ministerul Afacerilor Interne, prin 
Departamentul pentru Situații de Urgență precum și cazuistica înregistrată la 
nivelul unității teritorial-administrative Județul Buzău s-a reiterat obligația de 
înființare a acestui serviciu public județean de SALVAMONT încă din anul 2021.   
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Mai mult decât atât, obligația legală imperativă se corelează cu acreditarea 
Ținutului Buzăului ca Geoparc UNESCO, a obligativității identificării și omologării 
traseelor turistice din arealul județului Buzău. 

 

II. Dotare minimă prevăzută de legislație 

În Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 77/2003 au fost stabilite 
baremuri de dotare a membrilor echipelor SALVAMONT şi a cabanelor cu 
instrumentar medical, medicamente, materiale sanitare şi cu materiale pentru 
intervenţie, salvare şi transport al bolnavilor şi turiştilor accidentaţi în zona 
montană. 

Pentru asigurarea funcționării în condiții optime a activității de prevenire a 
accidentelor montane şi organizare a activităţii de salvare în munţi, Asociația 
Națională a Salvatorilor Montani din România a emis decizii pentru suplimentarea 
baremurilor minime obligatorii. 

Toate aceste baremuri sunt prezentate în Anexa nr. 2 la prezenta Notă. 

 

III. Acreditare și atribuții principale ale Serviciului public judeţean 
SALVAMONT 

În scopul asigurării de servicii de salvare și de prevenire a accidentelor 
montane la cel mai bun nivel, în România, începând cu anul 2016 a fost 
implementat un sistem de verificare și acreditare a structurilor salvamont. 

Procesul de evaluare urmărește verificarea modului de organizare, 
structura funcțională, resursele umane, materiale și financiare ale serviciilor 
SALVAMONT și este derulat de o comisie formată din reprezentanți ai Asociației 
Naționale a Salvatorilor Montani, Consiliului Național al Serviciilor Publice 
SALVAMONT și ai Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul MAI. 

În urma diverselor etape de evaluare, certificare și brevetare structurile 
SALVAMONT din România primesc după întrunirea cerințelor necesare, 
următoarele certificate și acreditări: 

- Certificat de acreditare al Serviciului Public SALVAMONT privind 
desfășurarea de activități de prevenire a accidentelor montane și de salvare în 
munți; 

- Certificat de atestare a capacității operative de intervenție a formației 
SALVAMONT din cadrul Serviciului Public SALVAMONT; 

- Certificat privind capacitatea operativă de intervenție cu echipaj canin 
pentru căutarea-salvarea în avalanșă; 



3 
 

- Certificat de acreditare a structurilor SALVAMONT ca furnizori de formare 
profesională în ocupația de salvator montan. 

În conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr.77/2003, 
serviciul public judeţean SALVAMONT are următoarele atribuţii principale: 
    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 permanența la punctele şi refugiile SALVAMONT; 
    f) verifică îndeplinirea obligaţiilor deținute de persoanele fizice sau juridice 
care administrează cabane montane; 
    g) organizează activitatea de pregătire profesională a salvatorilor montani în 
judeţ; 
    h) îndeplineşte orice alte atribuţii legate de activitatea de salvare montană 
prevăzute de legislaţia în vigoare sau stabilite prin hotărâre a consiliului 
judeţean. 

 

IV. Numărul minim de personal 

În urma consultărilor avute cu celelalte structuri/servicii de SALVAMONT 
din țară, se propune următoarea organigramă pentru Serviciul Public Județean 
SALVAMONT Buzău: 

a) director; 
b) compartiment de specialitate (minim 6 salvatori montani); 
c) compartiment buget, contabilitate, resurse umane și administrativ; 
d) compartiment juridic, achiziții publice și contracte. 

Conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 77/2003, 
Serviciul public județean SALVAMONT își constituie formațiile astfel: 

a) prin încheierea de contracte de muncă, contracte de colaborare sau 
contracte de voluntariat cu fiecare salvator montan, în baza legislației în vigoare; 

b) prin încheierea de contracte civile de prestări de servicii cu societăți 
civile profesionale de salvatori montani sau cu organizații neguvernamentale 
care au ca scop salvarea montană și care pun la dispoziție întreaga echipă sau 
echipele necesare activității de salvare montană. 

 
 Formația de salvare montană este alcătuită din minimum 6 membri 

salvatori montani, iar unul dintre aceștia va fi ales șef al formației. 

Pentru ca o persoană să dobândească calitatea de salvator montan trebuie 
să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 
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    a) are vârsta de cel puţin 18 ani; 
    b) nu are antecedente penale; 
    c) are o stare de sănătate corespunzătoare confirmată prin fişa 

medicală; 
    d) a parcurs formele de pregătire profesională şi a efectuat un stagiu 

de aspirantură, stabilite de Asociaţia Naţională a Salvatorilor Montani din 
România; 

    e) are o conduită demnă şi morală; 

    f) a promovat examenul de atestare în profesie organizat de Asociaţia 
Naţională a Salvatorilor Montani din România. 

Numărul formațiilor SALVAMONT este stabilit prin hotărâre a consiliului 
județean sau local, după caz, cu consultarea Asociației Naționale a Salvatorilor 
Montani din România, în funcție de caracteristicile zonei montane, de afluența 
turiștilor, schiorilor și alpiniștilor în zona montană respectivă. 

Formația de salvare montană este dotată de către consiliul județean cu 
materiale de intervenție, salvare și transport al accidentatului sau al bolnavului. 
Fiecare membru al formației SALVAMONT este dotat cu echipament și trusă de 
prim ajutor. 

 

V. Formare personal 

Profesia de salvator montan presupune riscuri asumate, impune foarte 
bune aptitudini sportive, fizice si psihice, bună pregătire în orientarea în teren, 
prim ajutor, capacitate de observare, analiza și decizie, abilități interpersonale 
dezvoltate, capacitate de lucru în echipă, program de lucru îndelungat, 
imprevizibil și în condiții grele: stres, întuneric, condiții meteo extreme, încarcare 
psihică mare, mediu infestat microbiologic, influența permanentă a factorilor de 
risc, etc. 

Salvatorul montan este persoana calificată profesional să desfășoare 
activități de patrulare preventivă, de asigurarea permanenței în bazele, punctele 
și refugiile SALVAMONT, de căutarea persoanei dispărute sau rătăcite, acordarea 
primului ajutor medical în caz de accidentare și transportarea accidentatului sau 
a bolnavului până la predarea acestuia la Ambulanță/SMURD/elicopter sau la 
prima unitate sanitară. 

Echipele de salvatori montani sunt formate din personal angajat și din 
voluntari, toți având aceeași pregătire profesională. 

În România profesia de salvator montan este reglementată prin Legea nr. 
200/2004 completată cu OUG nr. 109/2007 și este încadrată la Profesiile 
reglementate pentru care durata de studii este inferioară duratei de 3 ani de 
studii superioare, având codul COR 541904. 
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În conformitate cu art. 24 din Hotărârea Guvernului nr.77/2003 privind 
instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane și organizarea 
activității de salvare în munți, poate deveni salvator montan orice persoană care 
a parcurs formele de pregătire profesională și a efectuat un stagiu de 
aspirantură, stabilite de Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România 
și a promovat examenul de atestare în profesie organizat de Asociația Națională 
a Salvatorilor Montani din România. 

Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România a stabilit o perioadă 
minimă de doi ani de pregătire profesională pe plan local, realizată în centre 
SALVAMONT acreditate ca furnizori de formare profesională pentru stagiul de 
aspirant/debutant/avansat, timp de minim 360 de ore. 

În cadrul acestei perioade candidatul parcurge cele trei etape de formare, 
aspirant, debutant sau avansat și, în funcție de nivelul de cunoștinte deținute și 
a celor acumulate pe plan local în cadrul echipei SALVAMONT în cadrul căreia 
este în evidență și în cadrul Centrului de formare profesională SALVAMONT, 
poate să participe la formele de evaluare și atestare organizate la nivel național, 
structurate pe două etape - de vară și de iarnă, organizate pe nivele: salvator 
montan aspirant, debutant și avansat. În urma absolvirii acestor etape de 
evaluare, candidatul obține diploma de calificare în profesia de salvator montan, 
certificatul de competențe și atestatul profesional (HG nr. 77/2003, art. 24, litera 
f) documente care îi certifică competențele de practicare a acestei profesii, ca 
angajat sau ca voluntar, în cadrul unei echipe de salvare montană. 

Salvatorii montani au obligația de a participa la intervale stabilite de 
Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România la examene de reatestare 
prin care i se reconfirmă dreptul de liberă practică în profesia de salvator 
montan. Neparticiparea sau nepromovarea examenelor prevăzute de reatestare 
la fiecare trei ani duce la pierderea dreptului de liberă practică în profesia de 
salvator montan. 

Structurile SALVAMONT în cadrul cărora se parcurg stagiile de formare nu 
sunt școli de inițiere în schi sau alpinism, ramuri sportive în care aspirantul 
trebuie să dețină deja bune cunoștințe și abilități, fără de care, șansele ca să se 
formeze ca un bun salvator montan sunt foarte mici. 

Pentru acordarea asistenței medicale de urgență la locul accidentului, 
membrii formațiilor SALVAMONT vor efectua o perioadă de instruire la nivelul 
serviciilor de ambulanță județene sau al unităților de primire a urgențelor din 
cadrul spitalelor județene. 

La acțiunile de patrulare preventivă sau la intervențiile cu un grad redus 
de complexitate pot participa ca voluntari și persoane care nu au calitatea de 
salvator montan, cu acordul șefului formației de salvare montană, care va ține 
o evidență a acestora. 
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Membrii formaţiilor de salvare montană încheie asigurări pentru 
răspundere civilă profesională, de viaţă sau pentru accidente. 

Contravaloarea primelor de asigurare a salvatorilor montani angajaţi și 
voluntari din cadrul serviciilor publice județene este achitată de consiliile 
judeţene. 

* 

* * 

Județul Buzău este situat în partea de sud-est a României, în sud-estul 
Carpaţilor Orientali, axat pe cursul superior şi mijlociu al râului Buzău, are o 
suprafaţă de 6.102,6 km2 (2,6 % din teritoriul ţării), din care aproximativ 1900 
km2 zonă montană şi se învecinează cu judeţele Braşov şi Covasna la nord-vest, 
Vrancea la nord-est, Brăila la est, Ialomiţa la sud şi Prahova la vest.  

Buzăul ocupă cea mai mare parte a bazinului hidrografic al râului cu acelaşi 
nume, cuprinzând în mod armonios toate formele de relief: munţi în partea de 
nord, câmpie la sud, între acestea situându-se zona colinară subcarpatică. 
Altitudinea maximă se situează în Vârful Penteleu (1.772 m), iar cea minimă în 
Valea Călmăţuiului (40 m). 

Din punct de vedere geologic, munţii sunt constituiţi din așa numitul "flis", 
reprezentat printr-o alternanță de gresii, marne, argile, şisturi şi, mai rar, 
conglomerate, toate strâns cutate, formând uneori cute-solzi, aliniate pe direcţia 
NE-SV. Vârsta rocilor este, în principal, paleogenă (aprox. 30-70 milioane de 
ani). În treapta subcarpatică domină marnele, argilele, nisipurile, pietrişurile, 
calcarele şi gresiile, depuse cu precădere în miocen şi pliocen (începând de acum 
30 milioane de ani, până în urmă cu un milion de ani) şi ondulate larg.  

Cele trei trepte de relief, la cadrul redus al judeţului, pot fi socotite în 
acelaşi timp şi zone, întrucât ele se extind, începând de la nord spre sud, una în 
continuarea celeilalte.  

Zona de munte a județului Buzău face parte din marea unitate a Carpaţilor 
de Curbură şi cuprinde două subunităţi principale: Munţii Buzăului şi Munţii 
Vrancei. 

Munţii Buzăului, aflaţi în cea mai mare parte pe teritoriul judeţului cu 
acelaşi nume, sunt constituiţi din 5 masive: Penteleu, Podu Calului, Siriu, 
Monteoru şi Ivăneţu. 

Munţii Vrancei încadrează latura nord-estică a judeţului. Este vorba de o 
fâşie îngustă, ce reprezintă versantul vestic al unor vârfuri importante, cum 
sunt: Lăcauţ (1776 m), Goru (1785 m), Giurgiu (1720 m), Muşa (1420 m), 
Pietrele înşirate (1476 m), Furu (1414 m). Acest sector nu prezintă diferenţe 
mari faţă de Penteleu, având aceeaşi structură şi morfologie (suprafeţe de 
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eroziune şi structurale, plaiuri întinse delimitate de abrupturi de sute de metri, 
alunecări şi prăbuşiri, bazinete şi îngustări).   

Până în prezent activitatea de salvare în munți a persoanelor accidentate 
a fost realizată cu sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Județean Buzău și 
Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Neron Lupașcu” al județului Buzău, 
cu care autoritatea publică județeană a  încheiat protocoale/parteneriate prin 
care au fost asigurate o parte din dotările necesare pentru buna desfășurare a 
activității (autovehicule de teren, atv-uri, autospecială șenilată, carburant etc.). 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 107/2022 a fost aprobată 
Strategia Integrată de Dezvoltare și Promovare a Turismului în Județul Buzău 
2021-2030, în care au fost stabilite obiectivele strategice și direcțiile de acțiune 
pentru dezvoltarea turismului în județul Buzău. 

Trebuie precizat și faptul că în luna aprilie 2022 a fost atestat de către 
UNESCO Geoparcul ”ȚINUTUL BUZĂULUI”, fiind al doilea geoparc atestat din 
România. Teritoriul acestuia include o zonă rurală care aparține administrativ de 
18 comune din zona de deal și munte din nord-vestul județului Buzău. 

Deși județul Buzău are un mare potențial de dezvoltare turistică, în prezent 
nu există trasee turistice montane omologate potrivit Ordonanței Guvernului nr. 
58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, cu 
modificările și completările ulterioare. Potrivit art. 13 din Ordonanța Guvernului 
nr. 58/1998 ”Omologarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement, precum 
şi a traseelor turistice montane se face de către  Ministerul Turismului împreună 
cu consiliile judeţene pe raza cărora se află acestea, conform procedurilor 
elaborate de  Ministerul Turismului şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.” 

Conform prevederilor art.3 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 77/2003, 
serviciul public judeţean SALVAMONT are ca atribuţie principală și propunerea 
spre omologare sau desfiinţare a traseelor turistice montane. În aceste condiții 
este necesară înființarea acestui serviciu. 

După înființarea serviciului sunt necesare încheierea de parteneriate cu 
diverse instituții publice sau consiliile locale ale unităților administrativ-teritoriale 
din arealul deservit, precum: Direcția Silvică Buzău, Asociaţia Judeţeană a 
Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Buzău, fondurile de vânătoare din areal, 
pensiuni turistice etc.    

Pentru stabilirea unui buget minim necesar înființării și funcționării 
serviciului, Grupul de lucru stabilit prin H.C.J. Buzău nr. 253/2022 a solicitat 
oferte de preț de la furnizorii de echipamente de profil și s-a consultat cu celelalte 
servicii de acest tip din județele limitrofe. Urmare analizei efectuate asupra 
ofertelor de preț și consultărilor avute a rezultat un proiect de buget prevăzut în 
Anexa nr. 3 la prezenta Notă.  
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În urma consultărilor avute, s-a elaborat un proiect de regulament de 
organizare și funcționare precum și organigrama și statului de funcții prevăzut 
în Anexa nr. 1 la prezenta Notă. 

Sediu – pentru sediul noului serviciu este exprimată de autoritățile locale 
din comuna Siriu și orașul Pătârlagele, disponibilitatea de a pune la dispoziție 
gratuit, spații deja identificate care urmează a fi evaluate. 

 

VI. CONCLUZII  

- înființarea serviciului este o obligație imperativă a Consiliului Județean 
Buzău care trebuie pusă în aplicare; 

- bugetul estimat este la nivelul unui an de funcționare, cu personal 
integral angajat. În 2023, după înființarea serviciului, vor fi etape organizatorice 
prealabile funcționării la parametrii minimi, în bugetul pe anul 2023 este 
prevăzută o sumă de 700.000 lei pentru a acoperi, parțial, organizarea 
funcționării serviciului (achizițiile dotărilor minime, angajari și formare personal 
de intervenție etc.); 

- funcționarea serviciului presupune, astfel cum s-a precizat, acreditarea 
acestuia. 

 

Colectivul de lucru constituit prin HCJ Buzău nr. 253/2022 

 

Secretarul General al Județului Buzău – Mihai Laurențiu GAVRILĂ - __________ 

Director executiv DJAPL – Mirela OPREA - ___________ 

Șef Birou DJAPL - Nicolae PIRON - __________ 

Șef Birou DJAPL – Marian OPREA - __________  

Consilier DJAPL – Liviu OLARU - __________  

Șef Serviciu DE – Eliza GHEORGHIU - __________ 

Șef Serviciu SRUMUS – Florica RĂDULESCU - __________ 

Consilier DAPI – Neculai MÎNDRUȚĂ - __________  
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ANEXA nr. 1  
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
 
 

ORGANIGRAMA 
SERVICIULUI PUBLIC JUDEȚEAN  

SALVAMONT BUZĂU 
 

 

Nr. total de posturi din 
care 

18 

de conducere 1 

de execuție 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Consiliul Județean Buzău 

Serviciul Public Județean 
SALVAMONT Buzău 

Șef serviciu 

1 

Compartiment Buget, 
Contabilitate, Resurse 
Umane și Administrativ 

3 

Compartiment Juridic, 
achiziții publice și 

Contracte 

2 

Compartiment de 
Specialitate 

12 
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ANEXA nr. 2 

 

BAREMURI 

de dotare a membrilor echipelor SALVAMONT şi a cabanelor cu 
instrumentar medical, medicamente, materiale sanitare şi cu materiale 

pentru intervenţie, salvare şi transport al bolnavilor şi turiştilor 
accidentaţi în zona montană 

 

    1. Baremul de dotare a fiecărui membru al formaţiei 
SALVAMONT cu echipament individual şi materiale necesare pentru 
intervenţie, salvare şi transport al bolnavilor şi turiştilor accidentaţi în 
zona montană: 

    - bocanci tip alpin: a) de iarnă; b) de vară; 
    - costum alpin (pantalon de vară, bluza de vară, pelerină de ploaie, 

pantalon de iarnă, bluza vatuită, şosete de lână, suprapantalon, vesta vatuită, 
parazăpezi, hanorac impermeabil); 

    - bocanci de schi; 
    - costum de schi; 
    - căciuliță de schi; 
    - mănuşi de protecţie; 
    - schiuri complete (schiuri, bete de schi, legături alpine, legături de tura, 

piei de foca); 
    - ochelari de protecţie; 
    - cască de protecţie; 
    - vesta de siguranţa; 
    - colțari; 
    - piolet; 
    - rucsac; 
    - aparatura de emisie-recepţie radio; 
    - telefon mobil; 
    - binoclu; 
    - trusa medicală individuală; 
    - lanternă cu baterii; 
    - briceag. 
   
  2. Baremul de dotare cu instrumentar sanitar de prim ajutor, cu 

materiale sanitare şi cu medicamente a trusei individuale de prim ajutor 
medical a fiecărui membru al formaţiei SALVAMONT: 

    A. Instrumentar medical de prim ajutor: 
    - pipeta                                      2 buc. 
    - foarfece drept                           1 buc. 
    - pensa Kocher                            1 buc. 
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    - pensa Pean dreapta                   1 buc. 
    - pipa Guedel                                     1 buc. 
    - atela cervicală 
    - atele Krammer de diferite mărimi, 
    atele gonflabile sau alte materiale 
    pentru imobilizări de fracturi, seturi        4 buc. 
    - "batista salvatorului" sau alte 
    dispozitive ajutătoare pentru 
    respiraţia gura la gura                           1 buc. 
    - cutie din metal - 20/12 cm                   1 buc. 
    - coliere                                                2 buc. 
    B. Materiale sanitare: 
    - apa oxigenată                             200 gr 
    - alcool sanitar                              200 gr 
    - alcool iodat 5%                           200 gr 
    - comprese sterile, cutii                  2 buc. 
    - fesi 5/8                                       4 buc. 
    - fesi 10/10                                    4 buc. 
    - vata medicinala                            200 gr 
    - garou                                           1 m 
    - role de leucoplast                          1 buc. 
    - pansament cu rivanol                     2 pachete 
    - pansament individual                     2 buc. 
    - tifon                                              1 m 
    - mănuşi 
    - mănuşi chirurgicale 
    - folie izolanta, tip Sirius, pentru 
    protejarea accidentatului                   1 buc. 
    - soluţii perfuzabile 
    C. Medicamente: 
    - algocalmin tablete                         20 buc. 
    - aspirina tablete                             20 buc. 
    - bioxiteracor spray                         1 flacon 
    - colir oftalmologic antiseptic            1 flacon 
    - nor spray                                      1 flacon 
    - paracetamol tablete                       20 buc. 
    - unguent cu antibiotice                     1 tub 
    - scobutil                                          20 tablete 
    - codeinfosfat                                   10 tablete 
    - decongestionant nazal                      1 flacon 
    - loperamid                                     10 tablete 
    - metoclopramid                              10 tablete 
    - cărbune medicinal                          10 tablete 
    - proculin picături                               1 flacon 
    - saprosan pulvis                                1 flacon 
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    - musetel (plicuri)                               1 punga 
    - nitroglicerina                              1 flacon 
    - trombina uscata                          1 flacon 
 
    3. Baremul minim de dotare a echipei SALVAMONT cu 

echipament şi materiale pentru intervenţie, salvare şi transport al 
bolnavilor şi turiştilor accidentaţi în zona montană: 

    - akija (targa pentru transport iarna)     2 buc. 
    - targa cu roti                                      2 buc. 
    - tărgi speciale                                     2 buc. 
    - dispozitive de transport în abrupt        2 buc. 
    - troliu                                                1 buc. 
    - sonde avalanşe                                 10 buc. 
    - corzi alpine diferite                           4 buc. x 80 m 
    - carabiniere                                       40 buc. 
    - cordeline diferite                                4 buc. x 50 m 
    - aparatura de iluminat                         2 buc. 
    - aparatura pentru avertizare                 1 buc. 
    - aparatura de căutare în avalansa          1 buc. 
    - saci de dormit                                    6 buc. 
    - saltele izopren                                   6 buc. 
    - corturi                                              2 buc. 
    - surse de încălzire (primusuri)              2 buc. 
    - câini de căutare                                 1 
    - mijloace de transport auto specifice 
    (scutere de zăpada, ambulanta, 
    masina de teren), opţional                    1 buc. 
    - ciocane alpinism                                2 buc. 
    - pitoane diferite                                  40 buc. 
    În funcţie de complexitatea zonei de activitate, la aceasta dotare 

generală se adauga şi alte materiale specifice, conform normelor emise de 
Asociaţia Naţională a Salvatorilor Montani din România. 

     
4. Baremul de dotare a cabanelor cu instrumentar medical de prim 

ajutor, cu materiale sanitare şi cu medicamentele care se acordă gratuit 
accidentaţilor sau bolnavilor: 

    A. Instrumentar medical de prim ajutor: 
    - pipeta                                          1 buc. 
    - foarfece drept                               1 buc. 
    - pensa Kocher                                1 buc. 
    - pensa Pean dreapta                        1 buc. 
    - pipa Guedel                                   1 buc. 
    - atele Krammer de diferite mărimi, 
    atele gonflabile sau alte materiale 
    pentru imobilizări fracturi, seturi         4 buc. 
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    - "batista salvatorului" sau alte 
    dispozitive ajutătoare pentru 
    respiraţia gura la gura                       1 buc. 
    - cutie din metal - 20/12 cm               1 buc. 
    - coliere                                            2 buc. 
    B. Materiale sanitare: 
    - apa oxigenata                                  200 gr 
    - alcool sanitar                                   200 gr 
    - alcool iodat 5%                               200 gr 
    - comprese sterile, cutii                         2 buc. 
    - fesi 5/8                                            4 buc. 
    - fesi 10/10                                         4 buc. 
    - vata medicinala                                200 gr 
    - garou                                                 1 m 
    - role de leucoplast                                1 buc. 
    - pansament cu rivanol                          2 pachete 
    - pansament individual                          2 buc. 
    - tifon                                                  1 m 
    C. Medicamente: 
    - algocalmin fiole                                  5 buc. 
    - algocalmin tablete                             20 buc. 
    - aspirina tablete                                 20 buc. 
    - bioxiteracor spray                               1 flacon 
    - colir oftalmologic antiseptic                  2 flacoane 
    - nor spray                                           1 flacon 
    - tetraciclina unguent                            1 tub 
    - unguent cu antibiotice                         1 tub 
    - saprosan pulvis                                  1 flacon 
    - musetel (plicuri)                                1 punga 
    - nitroglicerina                                     1 flacon 
    - dicarbocalm                                       1 cutie 
    - antinevralgice                                    20 tablete 
    - talazol                                               1 flacon 
    - clorocalcin                                         1 flacon 
    - bixtonim                                           2 flacoane 
    - piramidon                                        30 tablete 
    - emetiral tablete                                 1 flacon 
    - revulsin                                           1 tub 
    - ramnolax                                         2 flacoane 
    - cărbune medicinal                           1 cutie 
    - paracetamol                                    20 tablete 
    - codeina fosfatica                             1 flacon 
    - scobutil                                          1 flacon 
    - ulcerotrat                                       20 tablete 
    - loperamid                                       20 tablete 
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    - furazolidon                                      2 flacoane 
    - romergan                                        10 tablete 
    - diazepam                                    10 tablete 
    - laxative comprimate                    10 tablete 
    - hiposerpil                                    10 comprimate 
    - miofilin                                       10 tablete 
    - milfidipin                                     10 tablete 
    - propanolol                                   10 tablete 
    - ampicilina                                   40 capsule 
    - biseptol                                      20 tablete 
    - metoclopramid                             4 fiole 
    - papaverina                                  4 fiole 
    - scobutil compus                           4 fiole 
    - fortral                                          2 fiole 
    - atropina                                       2 fiole 
    - dogoxin                                        2 fiole 
    - furosemid                                     2 fiole 
    - adrenalina                                    3 fiole 
    - efedrina 5%                                 3 fiole 
    - cofeina                                         4 fiole 
    - miofilin                                         4 fiole 
    - calciu bromat                                2 fiole 
    - xilina 2%                                      6 fiole 
    - hemisuc de H                               10 fiole 
    - diazepam                                       2 fiole 
    - hidrocortizon acetat                        4 fiole 
    - glucoza 33%                                  4 fiole 
    - adrenostazin                                  4 fiole 
    - venostat                                        4 fiole 
    - ser antiviperin                                2 fiole 
    - anatoxina tetanica                          4 fiole 
    - talc                                               10 plicuri. 
    5. Baremul de dotare a cabanei cu materiale pentru intervenţie, 

salvare şi transport al bolnavilor şi turiştilor accidentaţi în zona 
montană: 

    - corzi alpine 80 m                             2 buc. 
    - sonde avalansa                                10 buc. 
    - akija (targa pentru transport iarna)   1 buc. 
    - targa alpina pentru vara                    2 buc. 
    - carabiniere                                     10 buc. 
    - ciocan alpin                                      1 buc. 
    - lanterne                                           4 buc. 
    - pitoane diferite                               20 buc. 
    - cordeline - 50 m                               2 buc. 
    - rucsac                                             1 buc.  
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Baremuri de dotare a membrilor echipelor SALVAMONT și a 

cabanelor cu instrumentar medical, medicamente, materiale sanitare și 
cu materiale pentru intervenție, salvare și transport al bolnavilor și 

turiștilor accidentați în zona montană 
 
 

1. Baremul de dotare a fiecărui membru al formației SALVAMONT 
cu echipament individual și materiale necesare pentru intervenție, 
salvare și transport al bolnavilor și turiștilor accidentați în zona 
montană: 

- costum salvator 
a) de vară: pantalon, jachetă, pelerină de ploaie, ciorapi, suprapantalon, 

bluză vânt , îmbrăcăminte intermediară, căciulă, șapcă, mănuși; 
b) de iarnă: pantalon, jachetă, ciorapi, vestă, parazăpezi, hanorac 

impermeabil, îmbrăcăminte de corp, îmbrăcăminte intermediară, căciulă, șapcă, 
mănuși; 

c) pârtii de schi: costum schi, îmbrăcăminte de corp, îmbrăcăminte 
intermediară, ciorapi , mănuși 

d) îmbrăcăminte intervenție aero; 
- încălțăminte tip alpin: a) de iarnă; b) de vară; c) de cățărare; 
- bocanci de schi alpin ; bocanci de schi de tură 
- schiuri complete (schiuri alpin, legături alpine, bețe de schi alpin, schiuri 

tură, legături de tură, piele de focă, colțari schi tură, bețe de schi tură, ochelari 
schi, cască schi ); 

- ochelari de protecție UV ; 
- cască de protecție salvator terestru; 
- cască de protecție salvator aero, inclusiv sistemul radio. 
- ham de siguranță pentru salvator terestru ( ham inferior + superior); 
- ham de siguranță pentru salvator aero ( ham inferior + superior); 
- lonjă asigurare 
- colțari; 
- piolet; 
- rucsac max. 35 l.; 
- rucsac min. 60 l.; 
- aparatură de emisie-recepție radio; 
- telefon mobil; 
- binoclu; 
- altimetru/barometru/GPS; 
- trusă medicală individuală; 
- lanternă frontală; 
- lanternă mână; 
- briceag multifuncțional salvator; 
- aparatură de emisie/recepție în avalanșă; 
- sondă de avalanșă; 
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- lopată de avalanșă; 
- ferestrău gheață; 
- dispozitiv de protecție în avalanșe tip airbag; 
- fluier/sifletă; 
- Pulverizator cu soluție anti insecte, animale; 
- Dispozitiv ultrasunete/șoc electric anti animale. 
 
2. Baremul de dotare cu instrumentar sanitar de prim ajutor, 

materiale sanitare si cu medicamente a truselor de prim ajutor medical, 
individuale și a celor colective, a fiecărui membru și ale formației 
SALVAMONT: 

- Deschizător de gura tip “tirbușon”;  
- Pensa Mc Gill pentru extragerea corpilor străini;  
- Masca ventilație; 
- Pocket mask; 
- Aspirator de secreții; 
- Masca de ventilație; 
- Balon de ventilație cu rezervor; 
- Pipa Guedel; 
- Tub mic de oxigen; 
- Masca simpla pentru administrarea oxigenului;  
- Kit de intubație; 
- Laringoscop cu lame de laringoscop (lama dreapta si curba);  
- Sonde de intubat (diverse mărimi);  
- Combitub;  
- Sonda nazo-gastrica cu pungi colectoare (diverse mărimi); 
- Tensiometru;  
- Termometru;  
- Pulsoximetru;  
- Glucometru;  
- Defibrilator automat;  
- Patch-uri de rezerva pentru defibrilator;  
- Comprese sterile;  
- Fașă tifon;  
- Fașă elastic;  
- Pansament pentru arsuri;  
- Pansament hemostatic; 
- Pansament cu rivanol;  
- Apa oxigenată;  
- Leucoplast;  
- Betadină;  
- Soluție pentru spălarea plăgilor; 
- Soluție oftalmică; 
- Alcool sanitar; 
- Vată - Kit de sutura plăgi (de unică folosință); 
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- Guler cervical; 
- atele tip Kramer sau SAM;  
- Atele vacuum;  
- Saltea vacuum;  
- Targa metalică (lopata);  
- Plan rigid pentru coloana (Long Spine Board) cu fixatoare laterale de cap;  
- Folie supraviețuire;  
- Pătură transport;  
- Cold spray;  
- Cold gel;  
- Pachetele încălzitoare;  
- Spray arsuri;  
- Granule hemostatice;  
- Penseta extragere căpușă; 
- Extractor venin; 
- Foarfeca dreapta; 
- Pensa Pean; 
- Pensa Kocher; 
- bisturiu; 
- mănuși sterile; 
- mască faciala de protecție; 
- costum protecție unică folosință; 
- trusa medicala tip geanta sau rucsac. 
 
3. Baremul minim de dotare a echipei SALVAMONT (minim 6 

salvatori montani) cu echipament și materiale pentru intervenție, 
salvare și transport al bolnavilor și turiștilor accidentați în zona 
montană: 

- targă pentru transport și salvare pe pârtii de schi; min. 2 buc. pentru 
fiecare pârtie de schi omologată din zona de responsabilitate. 

- targă pentru transport și salvare pe timp de iarnă; 2 buc. 
- targă pentru transport și salvare pe timp de vară (cu roti); 2 buc. 
- tărgi cu utilizare specială; 2 buc. 
- dispozitive de transport în abrupt; 2 buc. 
- troliu; 1 buc. 
- dispozitiv salvare tip tripod, bipod, monopod; 1 buc. 
- corzi alpine diferite; 4 buc. x 80-100 m 
- semicorzi alpine diferite; 4 buc. x 80-100 m 
- bucle anneau diferite; 24 buc. 
- carabiniere cu siguranță; 40 buc. 
- carabiniere buclă 24 set. 
- cordeline diferite; 4 buc. x 80-100 m 
- șnur; 200 m 
- aparatură de iluminat; 2 buc. 
- aparatură pentru avertizare; 1 buc. 
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- aparatură cercetare aero, tip dronă sau echivalent; 2 buc. 
- cameră video 1 buc. 
- aparat foto 1 buc. 
- laptop 1 buc. 
- licență programe hărți, comunicații, aplicații specifice 5 buc. 
- binoclu cu vedere pe timp de noapte; 2 buc. 
- aparatură de căutare în avalanșă; 1 buc. 
- organizator acțiune de salvare; 2 buc. 
- set de organizare a căutării în avalanșă; 1 buc. 
- set de căutare în avalanșe; 1 buc. 
- saci de dormit; 6 buc. 
- saltele izolante; 6 buc. 
- corturi; 3 buc. 
- surse de încălzire (primusuri); 3 buc. 
- câini de căutare; 1 buc. 
- set antrenament câine de căutare; 1 buc. 
- mijloace de transport auto specifice: 

a. mașină de teren, 2 buc. (capacitate cumulată de transport pentru      
min. 6 salvatori montani) 
b. ambulanță pentru acces în teren montan, 1 buc. 
c. ATV, UTV, CUV, cu roți și șenile 3 buc. 
d. snowmobile, 2 buc. 

- remorcă transport ATV/snowmobil/UTV/tărgi de salvare; 1 buc. 
- remorcă transport accidentați cu roți, respectiv tălpici zăpadă; 1 buc. 
- ciocane alpinism; 2 buc. 
- scăriță alpinism; 12 buc. 
- pitoane diferite; 40 buc. 
- saci de transport accidentat pentru salvarea terestră; 2 buc. 
- saci de transport accidentat pentru salvarea aero; 1 buc. 
- plasă de transport accidentat pentru salvarea aero; 2 buc. 
- saci organizare și transport echipament; 6 buc. 
- aruncător coardă 1 buc. 
- dispozitive semnalizare aero (luminoase sau fumigene); 6 buc. 
- echipamente specifice pentru intervenții în râurile de munte și în lacurile 
alpine: 

a. costum complet de lucru în apă, 6 buc. 
b. costum complet neopren, aparate de respirat autonom, 6 buc. 
c. barca cu și fără motor, 2 buc. 

- set de salvare de pe instalațiile de transport pe cablu; 3 buc. 
- aparatură de orientare în teren: 

a) busolă, 6 buc. 
b) G.P.S., altimetru 6 buc. 

- dispozitive specializate pentru salvarea în abrupt: 
a. blocatoare, 12 buc. 
b. sisteme de frânare a corzilor, 6 buc. 
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c. role diferite, 12 buc. 
d. distribuitor forțe, 3 buc. 
e. demultiplicator forțe, 2 buc. 
f. coborâtoare diverse 12 buc. 
g. protecție individuală coardă 6 buc. 
h. protecție corzi multiple 2 buc. 
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ANEXA nr. 3 

 

ACHIZIȚII 
 

 

 

Obiectul achiziției 
Valoarea estimată a 

achiziției 

(lei, fără TVA) 

Achiziționarea unui autovehicul de tip S.U.V. 4x4 pentru Serviciul 
public județean SALVAMONT Buzău 93.500 

Achiziționarea unui autovehicul de tip S.U.V. 4x4 Pick-up cu 
diferențial blocabil pentru Serviciul public județean SALVAMONT 
Buzău 

250.000 

Achiziționarea unui autovehicul de tip ATV pentru Serviciul public 
județean SALVAMONT Buzău 76.500 

Achiziționarea unui autovehicul de tip SSV pentru Serviciul public 
județean SALVAMONT Buzău 135.000 

Achiziționarea a două autovehicule de tip UTV pentru Serviciul 
public județean SALVAMONT Buzău 168.000 

Achiziționarea a două remorci auto pentru Serviciul public 
județean SALVAMONT Buzău 30.000 

Achiziționarea unui autovehicul de tip snow-mobil pentru 
Serviciul public județean SALVAMONT Buzău 94.000 

Achiziționarea de uniforme și echipamente de lucru pentru 
Serviciul public județean SALVAMONT Buzău 239.600 

Achiziționarea de servicii de formare profesională specifică 32.000 

Achiziționarea de asigurări de viață 20.000 

Achiziționarea de mijloace de comunicare și recepție radio 35.800 

Achiziționarea de echipamente specifice activității de salvare în 
zona montană 417.260 

Achiziționarea de servicii de poștă, telecomunicații, radio, TV, 
internet 20.000 

Achiziționarea de carburanți și lubrifianți pentru utilajele din 
dotare 50.000 

Achiziția de piese de schimb pentru autovehicule 19.000 



JUDEŢUL: BUZĂU ANEXA nr. 3
Unitatea administrativ - teritorială :JUDEȚUL BUZĂU

Instituţia publică: SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN SALVAMONT BUZĂU

Buget 2023

TOTAL 

3198780.00

3198780.00

CHELTUIELI CURENTE  (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 3198780.00

10 1298620.00

10.01 1143110.00

Salarii de baza 10.01.01 1113110.00

Indemnizatie de conducere 10.01.03 0.00

Spor de vechime 10.01.04 0.00

Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 0.00

Alte sporuri 10.01.06 0.00

Ore suplimentare 10.01.07 0.00

Fond de premii 10.01.08 0.00

Indemnizație de vacanță 10.01.09 0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10 0.00

Fond aferent platii cu ora 10.01.11 0.00

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 30000.00
Drepturi de delegare 10.01.13 0.00
Indemnizatii de  detasare 10.01.14 0.00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 10.01.15 0.00
Alocatii pentru locuinte 10.01.16 0.00
Indemnizații de hrană 10.01.17 0.00
Stimulentul de risc 10.01.29 0.00

Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 0.00
Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 80460.00

Tichete de masa 10.02.01 0.00

Norme de hrana 10.02.02 62460.00

Uniforme si echipament obligatoriu 10.02.03 0.00

Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 10.02.04 0.00
Transportul la si de la locul de munca 10.02.05 0.00
Vouchere de vacanță 10.02.06 18000.00

Alte drepturi salariale in natura 10.02.30 0.00
Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.08) 10.03 75050.00

Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 0.00
Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 0.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 0.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 0.00
Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi 10.03.05 20000.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0.00
Contribuția asiguratorie pentru muncă 10.03.07 0.00
Contribuții plătite de angajator în numele angajatului 10.03.08 55050.00

20 1007360.00

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariale in bani   (cod 10.01.01+10.01.03  la 10.01.17 
+10.01.29+10.01.30)

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 
20.25+20.27+20.30)

TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE 
FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+85)

B U G E T  ESTIMATIV 2023

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R
Cod 

indicator
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Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 696260.00
Furnituri de birou 20.01.01 30000.00
Materiale pentru curatenie 20.01.02 10000.00
Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 50000.00
Apa, canal si salubritate 20.01.04 50000.00
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 50000.00
Piese de schimb 20.01.06 19000.00
Transport 20.01.07 50000.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 20000.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 417260.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 0.00

Reparatii curente 20.02 0.00
Medicamente si materiale sanitare  (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 9500.00

Medicamente 20.04.01 2000.00
Materiale sanitare 20.04.02 5000.00
Reactivi 20.04.03 0.00
Dezinfectanti 20.04.04 2500.00

20.05 239600.00

Uniforme si echipament 20.05.01 239600.00
Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 0.00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 0.00

Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 30000.00

Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 30000.00

Deplasari în străinătate 20.06.02 0.00

Pregatire profesionala 20.13 32000.00
Protectia muncii 20.14 0.00
Tichete cadou 20.27 0.00

20.30 0.00

Reclama si publicitate 20.30.01 0.00
Protocol si reprezentare 20.30.02 0.00
Prime de asigurare non-viata 20.30.03 0.00
Chirii 20.30.04 0.00
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.06 0.00
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice 20.30.07 0.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72+75) 70 892800.00
TITLUL XV  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 + 71.03) 71 892800.00
Active fixe   (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 892800.00

Construcţii 71.01.01 0.00

Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 847000.00

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 10000.00

Alte active fixe (stații recepție) 71.01.30 35800.00

Alte cheltuieli  (cod 20.30.01 la 
20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

 Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 

 22


	NOTA comisie SALVAMONT Buzău data 25.01.2023
	Buget pe capitole

