
 

 
 

Câinele de salvare, Tas von Grof Box, va avea un loc special amenajat în 

noul sediu al Serviciului Salvamont. 

Președintele Consiliului Județean Mureș, Peter Ferenc, și vicepreședintele 

instituției, Kovács Mihály Levente, au vizitat astăzi Serviciul Salvamont 

Salvaspeo Mureș. La întâlnire a participat și câinele Tas, cel care ajută cei 

10 angajați și 34 de voluntari ai serviciului în intervenții. Ciobănescul 

olandez a trecut cu succes un nou examen și a primit pentru încă un an 

certificatul de brevet pentru intervenții în caz de avalanșă.  

”Pe lângă sarcinile și intervențiile zilnice, Serviciul Salvamont Salvaspeo va 

face anul acesta un pas important. A fost finalizat proiectul pentru noul 

sediu central al Serviciului, urmând a fi realizată procedura de licitație 

pentru construirea acestuia”, a spus Kovács Róbert, șeful serviciului.  

Vicepreședintele Kovács Mihály Levente a subliniat că la Serviciul 

Salvamont Salvaspeo începe o perioadă promițătoare, „pe lângă finalizarea 

studiului de fezabilitate și al proiectului sediului, trebuie reînnoită 

autorizarea serviciului și mai dorim să realizăm și alte investiții. Desigur, le 

voi acorda tot sprijinul pentru aceste proiecte." 

Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean, a confirmat că realizarea 

noului sediu central este o prioritate.  ”Consiliul Județean, în 2018, a 

alocat 80 de mii de lei pentru pregătirea studiului de fezabilitate, iar în 

2019-2020 am alocat 200 de mii de lei pentru realizarea proiectului, iar 

anul acesta există deja un buget aprobat de 4 milioane de lei pentru 

organizarea licitației”, a explicat președintele Consiliului Județean Mureș, 

în subordinea căruia se află serviciul de salvare montană. Salvamont 

Salvaspeo  Mureș funcționează în prezent într-un imobil închiriată de pe 

strada Mihai Eminescu din Târgu Mureș. Noul sediu va fi construit aproape 



 

de centrul orașului, lângă serviciul de apel de urgență 112, cu garaje și 

spații de depozitare, un loc special amenajat pentru câinele de intervenții, 

pe lângă spațiile de birouri. 

Biroul de Presă al Consiliului Judeţean Mureş 

 


