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Către,
Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România
În atenția domnului director general Sorin Munteanu
Stimate domnule Director general,

Referitor la adresa UNCJR cu privire la propunerea legislativă privind proiectul de
Hotărâre a Guvernului privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea
accidentelor montane si organizarea activității de salvare în munti, prin prezenta vă

transmitem observațiile noastre:
-

-

-

-

În ceea ce privește art. 3 propunem introducerea lit.j) colaborează și coordonează
serviciile publice locale Salvamont și lit .k) poate desfășura activități generatoare de
venit contra cost cum ar fii: asigurare de evenimente în aer liber, tabere, organizare
evenimente în aer liber (excursii, programe de cățărare, programe pentru copii și
adulți, servicii de pregătire profesională etc.)
La Art. 4. Se completează cu fraza: ,,Proprietarii pârtiilor de schii sunt obligați să
asigure servicii salvamont prin contracte de prestări servicii cu asociațiile de salvare
montană.,,
La art.6 propunem introducerea lit.h) poate desfășura activități generatoare de venit
contra cost cum ar fii: asigurare de evenimente în aer liber, tabere, organizare
evenimente în aer liber (excursii, programe de cățărare, programe pentru copii și
adulți, servicii de pregătire profesională etc.)
La art.9 propunem completarea cu ,, Personalul angajat la serviciile salvamont nu sunt
incluse în numărul total al posturilor Consiliilor Județene sau Locale după caz.
Angajații salvatori montani pot ieși la pensie la vârsta de 58 de ani.,,
La art.18 alin. (1) și (2) se completază conform celor de mai jos:,, Finanțarea
serviciilor publice județene sau locale Salvamont se asigură din bugetele
descentralizate al județelor, respectiv ale municipiilor, ale orașelor sau comunelor,
după caz. Municipiile, orașele sau comunele care nu au posibilitate de a organiza
servicii locale pot finanța serviciile județene din bugetul local.
(2) Finanțarea activității de formare profesională inițială a aspiranților la profesia de
salvator montan, precum și cea de specializare, formare profesională continuuă,
evaluare, atestare și reatestare a salvatorilor montani se asigură din finanțarea
alocată serviciilor Salvamont din bugetele descentralizate ale județelor, respectiv ale
municipiilor, ale orașelor sau comunelor, după caz.,,
La art.27 propunem completarea cu alin.(8) Traseele turistice pentru sporturi ecvestre
vor fi amenajate cu sprijinul serviciilor salvamont care activează în zona.

-

La art.42 propunem introducerea literelor h), i), j) cu următorul conținut:

h.) așezarea stânelor și a turmelor de animale lângă trasee turistice,
i.) atacarea turiștilor de către câinile ciobănești,
j.) tăierea copacilor cu marcaj turistic și neînlocuirea acestora cu stâlpuri cu marcaje
turistice asemănătoare cu ce a fost pe copacul tăiat, răspunde proprietarul pădurii.
- La articolul 43. propunem înlocuirea alin. (1) lit.b) cu fraza :,,cu amendă de la
1.000 lei la 8.000 lei, faptele prevăzute la lit. c) e),h),i),j) ,, precum și introducerea
alin. 4 Pentru aplicarea contravențiilor precum și pentru verificări, patrulări, serviciile
salvamont vor fi sprijinite de către jandarmeria montană.

Vă mulțumim pentru colaborare.

Cu stimă,
Csaba
Borboly
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