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  HOTĂRÂREA NR.158 

     din 26 noiembrie 2015 

privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei de periculozitate pentru 

membrii formaţiunilor de salvare montană care participă la activităţile de 

patrulare şi salvare desfăşurate de Serviciul Public Judeţean 

SALVAMONT-SALVASPEO 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Având în vedere solicitarea Serviciul Public Judeţean SALVAMONT-SALVASPEO 

nr.315/17.11.2015, cu privire la îndemnizaţia de periculozitate şi norma de hrană 

a salvatorilor montani, 

Analizând Expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr. 22256/20.11. 2015 

privind privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei de periculozitate pentru 

membrii formaţiunilor de salvare montană care participă la activităţile de 

patrulare şi salvare desfăşurate de Serviciul Public Judeţean SALVAMONT-

SALVASPEO, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

În conformitate cu prevederile art.19 din Hotărârea Guvernului nr.77/2003 privind 

instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea 

activităţii de salvare în munţi, 

În temeiul dispoziţiilor art.91 alin.1, lit. a), art.97 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se stabileşte cuantumul indemnizaţiei de periculozitate de care beneficiază 

membrii formaţiei salvamont din cadrul Serviciului Public Judeţean SALVAMONT-

SALVASPEO Mureş pe perioada activităţii de patrulare, precum şi de salvare în 

munţi constând în căutarea, acordarea primului ajutor medical şi transportul 

accidentatului, la 15 lei/zi. 

Art.2. Se stabileşte cuantumul indemnizaţiei de hrană pentru membrii formaţiei 

salvamont din cadrul Serviciului Public Judeţean SALVAMONT-SALVASPEO Mureş, 

după cum urmează: 

a. pentru participarea la activităţile de patrulare, precum şi de salvare în munţi 

constând în căutarea, acordarea primului ajutor medical şi transportul 

accidentatului,  40 lei/zi; 

b. pentru participarea la formele de pregătire profesională pentru salvatori 

montani, 55 lei/zi. 
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Art.3. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş  nr.113/27.09.2006 se 

modifică în mod corespunzător. 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Serviciul 

Public Judeţean SALVAMONT-SALVASPEO. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE                                     Contrasemnează 

Ciprian Dobre                          SECRETAR

                 Paul Cosma 
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Nr. 22256/20.11.2015 

Dosar: II.1  

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei de periculozitate pentru membrii 

formaţiunilor de salvare montană care participă la activităţile de patrulare şi salvare 

desfăşurate de Serviciul Public Judeţean SALVAMONT-SALVASPEO. 

 

Potrivit prevederilor art.19 din Hotărârea Guvernului nr.77/2003 privind instituirea unor 

măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în 

munţi, fiecare membru al formaţiei SALVAMONT primeşte, pe perioada activităţii de 

patrulare, precum şi de salvare în munţi constând în căutarea, acordarea primului ajutor 

medical şi transportul accidentatului, o indemnizaţie de periculozitate care se stabileşte 

prin hotărâre a consiliului judeţean sau local, în raport cu riscurile şi cu condiţiile naturale 

specifice, precum şi cheltuielile de cazare şi transport. 

În baza prevederilor legale anterior amintite, pentru fiecare membru de formaţie 

salvamont din cadrul Serviciului Public Judeţean SALVAMONT-SALVASPEO Mureş, prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.113/27.09.2006 s-a stabilit nivelul indemnizaţiei 

de periculozitate la 10/lei/zi. 

De asemenea, potrivit dispoziţiilor legale mai sus amintite, pe perioada activităţii de 

patrulare, precum şi de salvare în munţi constând în căutarea, acordarea primului ajutor 

medical şi transportul accidentatului, precum şi la formele de pregătire profesională a 

salvatorilor montani, fiecare membru al formaţiei SALVAMONT beneficiază de o 

indemnizaţie de hrană echivalentă cu baremul de hrană al sportivilor de performanţă. 

La momentul actual  aceste activităţi sunt asigurate la nivelul Serviciului Public Judeţean 

SALVAMONT-SALVASPEO Mureş cu un număr de 6 salvatori montani angajaţi cu contract 

individual de muncă şi 26 contracte de voluntariat - pentru salvatori montani, speologi, 

scafandri, medici, paramedici, etc. Aceştia beneficiază la acest moment de o normă de 

hrană de 40 lei/zi şi o indemnizaţie de periculozitate de 10 lei/zi. 

Cu adresa nr.315/15.11.2015, Conducerea Serviciului Public Judeţean SALVAMONT-

SALVASPEO Mureş solicită aprobare pentru modificarea cuantumului indemnizaţiei de hrană 

la 55 lei/zi şi a îndemnizaţiei de periculozitate la 40 lei/zi. 

Baremul de hrană pentru sportivii de performanţă este stabilit, ca limită maximă, prin 

art.13 din Hotărârea Guvernului nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare 

pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare, diferenţiat pentru 

acţiunile de pregătire şi pentru participarea la acţiuni de salvare, aceastea din urmă fiind 

şi ele structurate în funcţie de nivelul competiţiilor, pe 4 nivele: 

- de nivel comunal, orăşenesc sau municipal  - până la 35 lei/zi   

- de nivel judeţean     - până la 40 lei/zi     

- de nivel zonal sau interjudeţean   - până la 50 lei/zi      

- de nivel naţional     - până la 55 lei/zi   
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Cât priveşte îndemnizaţia pentru participare la acţiunile de pregătire nivelul maxim al 

acesteia este de 55 lei/zi. 

Prin urmare, analizând propunerea înaintată, concluzionăm că, aceasta trebuie 

diferenţiată pe cele două categorii de activităţi: pentru participarea la acţiuni de salvare 

şi respectiv pentru pregătire. 

Pentru indemnizaţia de periculozitate, întrucât reglementarea legală prevede că, această 

indemnizaţie se stabileşte prin hotărâre a consiliului judeţean, sunt de luat în considerare 

trei aspecte: 

1. aceasta a fost stabilită cu mult timp în urmă (în anul 2006) şi ca atare solicitarea de 

actualizare a cuantumului acesteia este îndreptăţită; 

2. legiuitorul nu a stabilit o limită maximă pe care consiliul judeţean trebuie să o 

respecte la stabilirea cuantumului acestei indemnizaţii; 

3. Serviciului Public Judeţean „Salvamont-Salvaspeo” propune o creştere de 300% a 

respectivei indemnizaţii justificată pe evoluţia salariului minim pe economie în acest 

interval de timp; 

4. În solicitarea înaintată se precizează că, în bugetul serviciului pentru anul 2015 a fost 

cuprinsă cu această destinaţie (indemnizaţie de hrană şi indemnizaţie de 

periculozitate) suma de 69.000 lei, precum şi faptul că pentru anul 2016 va fi necesară 

suma de 96.000 lei. 

Având în vedere cele de mai sus, considerăm că, fundamentarea pe evoluţia salariului 

minim pe economie nu este reprezentativă şi corect este ca, această creştere să fie 

fundamentată pe evoluţia IPC – Indicelui Anual al Preţurilor de consum, pentru perioada 

septembrie 2006 – octombrie 2015, aşa cum a fost comunicat de Institutul Naţional de 

Statistică, acesta fiind de 145,51%. Prin urmare, se propune aprobarea unui cuantum al 

indemnizaţiei de periculozitate de 15 lei/zi. Această creştere s-ar încadra inclusiv în 

cifrele de buget comunicate prin adresa de solicitare a serviciului public judeţean. 

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind 

stabilirea cuantumului indemnizaţiei de periculozitate pentru membrii formaţiunilor de 

salvare montană care participă la activităţile de patrulare şi salvare desfăşurate de 

Serviciul Public Judeţean SALVAMONT-SALVASPEO Mureş. 

 

 

             PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 

 

 

 

 

 



HOTĂRÂRE   Nr. 77 din 23 ianuarie 2003 

privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi 

organizarea activităţii de salvare în munţi 

EMITENT:      GUVERNUL ROMÂNIEI 

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 91 din 13 februarie 2003 

 

ART. 19 

    (1) Fiecare membru al formaţiei SALVAMONT primeşte, pe perioada 

activităţii de patrulare, precum şi de salvare în munţi constând în căutarea, 

acordarea primului ajutor medical şi transportul accidentatului, o indemnizaţie 

de periculozitate care se stabileşte prin hotărâre a consiliului judeţean sau local, 

în raport cu riscurile şi cu condiţiile naturale specifice, precum şi cheltuielile de 

cazare şi transport. 

    (2) Pe perioada participării la activităţile prevăzute la alin. (1), precum şi la 

formele de pregătire profesională a salvatorilor montani, aceştia beneficiază de o 

indemnizaţie de hrană echivalentă cu baremul de hrană al sportivilor de 

performanţă. 

 

  LEGE   Nr. 78 din 24 iunie 2014 

privind reglementarea activităţii de voluntariat în România 

 

ART. 4 

    Prezenta lege se fundamentează pe următoarele principii: 

    a) participarea ca voluntar, activitate de interes public, neremunerată şi bazată 

pe o decizie liber consimţită a voluntarului; 

    b) implicarea activă a voluntarului în viaţa comunităţii; 

    c) desfăşurarea voluntariatului cu excluderea remuneraţiei din partea 

beneficiarului activităţii; 

    d) participarea persoanelor la activităţile de voluntariat, pe baza egalităţii de 

şanse şi de tratament, fără discriminări; 

    e) activitatea de voluntariat nu substituie munca plătită; 

    f) caracterul de interes public al activităţii de voluntariat. 
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