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CONSILIUL JUDEȚEAN BACĂU                                          

 

 

 

Anexa  la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 175 

 

 

R E G U L A M E N T  DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  

a Serviciului Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi  

Coordonarea Activităţii de SALVAMONT Bacău 

 

 

Capitolul I - DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art.1. - Serviciul Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi Coordonarea Activităţii 

de SALVAMONT Bacău este instituție publică de interes judeţean, cu personalitate juridică care 

funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Bacău. 

Art.2. - Activitatea serviciului public se desfașoară în temeiul Codului administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 77/2003 privind instituirea unor 

măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi, cu 

modificările și completările ulterioare, al Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și 

desfășurarea activității de turism în România, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 

253/2019 privind câinii salvamont, al Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 9/2004 privind 

înfiinţarea Serviciului Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi Coordonarea Activităţii de 

SALVAMONT Bacău, normelor juridice aplicabile, precum şi în temeiul strategiilor şi hotărârilor 

Consiliului Judeţean Bacău. 

Art.3. - Serviciul Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi Coordonarea Activităţii 

de SALVAMONT Bacău, denumit generic serviciu public în cuprinsul prezentului regulament, are 

sediul în municipiul Bacău, Calea Dr. Alexandru Șafran, nr.145, jud. Bacău, cont de execuţie 

bugetară deschis la trezoreria municipiului Bacau și sigiliu (ștampilă), cu următorul conținut: “- 

Consiliul Județean Bacău - Serviciul Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi Coordonarea 

Activităţii de SALVAMONT Bacău”.  

 

Capitolul II – MISIUNE ŞI OBIECT DE ACTIVITATE 

Art.4. (1) Serviciul Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi Coordonarea Activităţii 

de SALVAMONT Bacău îndeplinește strategia stabilită prin normele legale și hotărârile Consiliului 

Județean Bacău pentru realizarea activităților referitoare la activitatea de popularizare, promovare şi 

dezvoltare a turismului durabil în judeţul Bacău și la activitatea de SALVAMONT. 

(2) Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului şi Coordonarea Activităţii 

de SALVAMONT Bacău are ca obiect principal de activitate coordonarea activității de 

prevenire a accidentelor montane și de salvare în munți a persoanelor accidentate și a 

bolnavilor.   

(3) Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale Serviciul Public Județean pentru Promovarea 

Turismului şi Coordonarea Activităţii de SALVAMONT Bacău colaborează cu:  
a)  Consiliul Județean Bacău; 
b)  Consiliile locale și primăriile din județul Bacău;  
c)  Serviciul Județean de Ambulanță Bacău; 
d) Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Maior Constantin Ene" al județului  
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Bacău;  
e)  Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România si asociațiile locale ale  

Salvatorilor Montani din Bacău;  
 

f) Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” Bacău; 
g) Autoritatea Națională pentru Turism;  

h)   Complexul Muzeal de Științele Naturii “Ion Borcea” Bacău 

i)    Inspectoratul de Poliție Bacău; 

j)    Inspectoratul de Jandarmi Județean Bacău “Ștefan cel Mare”;  
k)   Romsilva – Direcția Silvică Bacău;  
l)    Crucea Roșie - Filiala Județeană Bacău;  
m)  Agenția Județeană pentru Protecția Mediului Bacău;  
n) Administrațiile Parcurilor Naționale și custozii arealelor naturale protejate din  

județul Bacău;  
o)   Structuri de salvare din țară sau străinatate, 
p)   Serviciul de Telecomunicații Speciale. 
(4) Pentru asigurarea unei bune funcționări, la nivelul Serviciului se organizează următoarele 

activități:  
a)dotare materială și tehnică de salvare;  
b)pregătire profesională și protecția muncii;  
c)pregătire medicală;  
d)turism - promovarea, dezvoltarea potențialului turistic, informații și servicii turistice;  
e)ecologie și protejarea patrimoniului natural;  
f)relații profesionale la nivel național și internațional.  

Art.5. – Serviciul Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi Coordonarea Activităţii 

de SALVAMONT Bacău are următoarele atribuții specifice activităților pe care le desfășoară, dar 

fără a se limita la acestea: 

 

(1) Biroul coordonare salvamont îndeplinește următoarele atribuții: 

 a) realizează operaţiunile de salvare în munţii de pe raza judeţului Bacău, constând în 

patrulare preventivă, asigurarea permanenței la punctele SALVAMONT, căutarea și recuperarea 

persoanelor dispărute sau a celor izolate în urma calamităților naturale, intervenție cu unități canine 

specializate, acordarea primului ajutor și transportul acestora la prima unitate sanitară; 

 b) identifică traseele turistice montane şi, după caz, transmite UAT-urilor și Asociațiilor 

interesate datele traseelor identificate; 

 c) coordonează activitatea de salvare montană în judeţ, atât din punct de vedere    

administrativ, cât şi organizatoric; 

 d) propune omologarea sau desfiinţarea unor trasee turistice montane pe raza judeţului; 

 e) supraveghează activitatea de amenajare, întreţinere şi reabilitare a traseelor montane din 

judeţ; 

 f) asigură preluarea apelurilor de urgenţă privind accidentele montane şi transmiterea 

acestora la şefii de formaţie SALVAMONT sau la înlocuitorii acestora; 

 g) asigură permanenţa la punctele şi refugiile SALVAMONT; 

 h) verifică îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru persoanele fizice 

sau juridice care administrează cabane montane nominalizate prin hotărâre a Consiliului judeţean 

sau, după caz, a consiliilor locale care au organizate, servicii publice locale SALVAMONT; 

 i) organizează activitatea de pregătire profesională a salvatorilor montani în judeţ, în 

condiţiile legii; 

 j) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru serviciile publice locale 

SALVAMONT, în situaţia în care nu s-au organizat astfel de servicii la nivelul localităţilor pe 
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teritoriul cărora există trasee montane şi/sau pârtii de schi; 

 k) colaborează cu serviciile SALVAMONT din judeţele limitrofe pentru realizarea 

operaţiunilor de salvare în munți şi/sau prevenire; 

 l) promovează activitățile de salvamont desfășurate în județul Bacău; 

 m) propune încheierea de acorduri de parteneriat și contracte de sponsorizare; 

 n)  la solicitarea autorităților competente și în limitele legilor și normativelor valabile, în 

situaţii speciale, ce implică salvări de persoane în zone cu acces dificil din afara arealului montan, 

asigură sprijin subunităților operative de intervenție ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 

sau Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne; 

o) îndeplineşte orice alte atribuţii legate de activitatea de salvare montană prevăzute de 

legislaţia în vigoare sau stabilite prin decizie a directorului/ hotărâri ale Consiliului Judeţean Bacău. 
p) în cadrul Biroului coordonare salvamont formațiile de salvare montană au 

următoarele atribuții:  
- asigură patrularea preventivă în zonele montane cu flux turistic mare, grad de  

periculozitate ridicat și în zonele de practicare intensivă a sporturilor de iarnă;  
- asigură deplasarea de urgență la locul solicitat, salvarea accidentatului sau a  

bolnavului, acordarea primului ajutor medical și transportarea la locul stabilit, pentru a fi  
preluat de personalul medical de specialitate, sau la prima unitate sanitară; 

-  duc la îndeplinire și alte sarcini repartizate de Șeful de birou; 
q) fiecare formație de salvare montană este condusă de un șef de formație ales  

de membrii acesteia. Șeful formației are sarcina de a organiza activitatea de patrulare, de a  
mobiliza formația pentru intervenție în timpul cel mai scurt, de a asigura coordonarea  
activității de intervenție și de a asigura instruirea permanentă a formației;  

r) pentru situații de indisponibilitate, șeful formației numește un înlocuitor care  
preia atribuțiile acestuia.  

 

(2) Compartimentul informare și promovare turism durabil îndeplinește următoarele 

atribuții: 

a) întocmeşte baza de date privind potenţialul turistic al judeţului, cu asigurarea informaţiilor 

către persoanele juridice sau fizice interesate; 

b) identifică, fundamentează şi propune spre aprobare programul de dezvoltare a turismului 

durabil în judeţul Bacău, avându-se în vedere:  

 - turismul montan, ecoturism; 

 - turismul cultural, istoric; 

       - turismul rural, gastronomic; 

 - turismul ecumenic; 

 - turismul balnear, recreativ; 

 - turismul terapeutic; 

 - turismul sportiv, şcolar, universitar. 

c) promovează prin mijloace informative obiectivele turistice și toate formele de turism din 

județul Bacău; 

d) monitorizează şi acordă consultanţă de specialitate autorităţilor locale și altor instituții 

din judeţ pentru dezvoltarea turismului durabil; 

e) identifică oportunităţile de accesare a programelor/proiectelor cu finanţare externă sau 

internă a turismului durabil şi asigură diseminarea acestor informaţii către factorii interesați; 

f) fundamentează și propune proiecte pentru accesarea surselor externe/interne de finanţare 

cu referire la turism; 

g) propune încheierea de acorduri de parteneriat și contracte de sponsorizare; 

h) fundamentează și organizează orice fel de evenimente și acțiuni (festivaluri, târguri, 

expoziții, concursuri etc.) în legătură cu obiectul de activitate și cu atribuțiile serviciului, cu 
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aprobarea prealabilă a Consiliului Județean Bacău; 

i) organizează și efectuează activități de achiziții publice pentru bunuri, lucrări, servicii; 

   j) desfășoară activități de promovare a activității de salvamont Bacău; 

k)întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea  

înregistrarea autorității contractante în SICAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este  

cazul;  

l)elaborează și, după caz, actualizează, pe baza necesarului transmis de celelalte  

compartimente strategia de contractare și programul anual al achizițiilor publice;  

m)elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentației de  

atribuire și a documentelor-suport, în cazul organizării unui concurs de soluții, a  

documentației de concurs, pe baza necesităților transmise de compartimentele de specialitate;  

n)îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute  

de legislația în vigoare, aplică și finalizează procedurile de atribuire; 

o)asigură, din punct de vedere tehnic şi metodologic, organizarea, îndrumarea şi 

monitorizarea dezvoltării sistemului de control intern managerial; 

p) elaborează procedurile de sistem, cu aplicabilitate la intreaga entitate şi le supune spre 

avizare Comisiei de monitorizare; 

q) desfăşoară activităţile de secretariat ale Comisiei de monitorizare; 

r)organizează desfăşurarea şedinţelor Comisiei de monitorizare la solicitarea preşedintelui 

acesteia, întocmeşte procesele verbale ale întâlnirilor, minute sau alte documente specifice; 

s)întocmeşte, centralizează şi distribuie documentele necesare bunei desfăşurări a şedinţelor 

Comisiei de monitorizare şi le transmite membrilor Comisiei de monitorizare cu cel puţin 2 zile 

înainte de şedinţele Comisiei de monitorizare; 

t)întocmeşte rapoarte în baza dispoziţiilor preşedintelui Comisiei de monitorizare şi le 

supune spre aprobare Comisiei de monitorizare; 

u)gestionează procesul de evaluare a sistemului de control intern managerial la nivelul 

Serviciului Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont 

Bacău, supune comisiei spre avizare situaţiile centralizatoare conform Ordinului nr. 600/2018 şi le 

transmite către ordonatorul principal de credite; 

  v) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin  decizie a directorului/ 

hotărâri ale Consiliului Județean Bacău. 

 

(3) Compartimentul financiar – contabilitate este subordonat Contabilului șef și  

îndeplinește următoarele atribuții:  
1. conduce evidența analitică a creditelor bugetare pe an cu defalcarea pe trimestre și pe  

subdiviziunile clasificației bugetare a cheltuielilor;  
2. întocmește lunar contul de execuție a cheltuielilor din bugetul local pe feluri de  

cheltuieli pe subdiviziunile clasificației;  
3. efectuează virările de credite necesare bunei funcționări a serviciului;  ,  
4. verifică extrasele de cont și documentele justificative pentru fiecare operațiune  

derulată prin conturile Serviciului;  
5. pentru fiecare plată întocmește anexele: Propunere de angajare a unei cheltuieli,  

Angajament bugetar individual, global și Ordonanțare de plată;  
6. lunar întocmește statele de plată și asigură depunerea declarațiilor aferente;  
7. lunar calculează amortizarea activelor fixe din evidență;  ,  
8. organizează evidența contabilă sintetică și analitică a patrimoniului compus din  

mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale și diferite alte valori;  
9. înregistrează în evidența contabilă scoaterea din funcțiune a activelor fixe, materialelor 

de natura obiectelor de inventar casate din patrimoniu;  ,  ,  
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10. întocmește lunar, balanța de verificare sintetică și analitică pentru verificarea  
exactității înregistrărilor contabile și controlul concordanței dintre contabilitatea sintetică și cea  
analitică, principalul instrument pe baza căruia se întocmesc situațiile financiare;  

11. întocmește situațiile financiare pentru activitatea proprie;  

12. întocmește lunar situația privind necesarul de credite pentru bugetul propriu, cu  
respectarea încadrării în prevederile legale;  

13. urmărește evidența creditelor bugetare deschise;  
14. întocmește și prezintă organelor de control rapoartele solicitate împreună cu  

documentele contabile aferente;  
15. asigură arhivarea documentelor repartizate, produse și gestionate, conform actelor  

normative în vigoare;  
16. organizează și realizează gestiunea resurselor umane;  
17. întocmește și actualizează baza de date pentru personal prin introducerea și 

actualizarea datelor personale ale salariaților și actualizarea modificărilor din Organigrama și 
Statul de funcții; 

18. operează angajarea, încetarea raportului de serviciu/ contractului de muncă, mutarea  
personalului, încadrarea, salariul de încadrare, sporurile, avansările și promovările, majorările  
de salariu, etc.;  

19. asigură respectarea legislației muncii privind aplicarea formelor de salarizare, de  

stabilire a salariului și a altor drepturi de personal prin elaborarea și redactarea referatelor și a  
proiectelor de dispoziții pentru fiecare angajat în parte;  

20. întocmește anual lucrările privind promovarea în grade și trepte profesionale,  
pentru personalul contractual și le supune spre aprobare directorului serviciului;  

21. informează noii angajați cu date referitoare la c1auzele Regulamentului intern, in  
vederea conformării;  

22. întocmește machetele privind monitorizarea lunară și trimestrială a cheltuielilor de  
personal;  

23. asigură planificarea și efectuarea concediilor de odihnă pe anul în curs în mod  

eșalonat pe baza propunerilor. Realizează evidența concediilor plătite pentru evenimente  

familiale deosebite stabilite conform legii, a concediilor fără plată, a absențelor nemotivate, a  
sancțiunilor precum și a concediilor medicale;  

24. stabilește, anual și cu ocazia rectificărilor de buget, necesarul cheltuielilor de  
personal;  

25. implementează prevederile legale referitoare la declarațiile de avere și interese  
depuse de persoanele care trebuie să le întocmească;  

26. întocmește și actualizează dosarele personale ale angajaților cu contract de muncă și  
ale voluntarilor, asigurând păstrarea acestora în condiții de siguranță;  

27. completează și gestionează baza de date electronică privind evidența dosarelor  
personale pentru personalul contractual conform prevederilor legale;  

28. organizează pe baza referatelor aprobate de către director, concursurile  
pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Serviciului, îndeplinind toate formalitățile și  

respectând legislația în domeniu, cu aprobarea prealabilă a ordonatorului principal de credite;  

29. întocmește și completează baza de date privind conturile bancare și cardurile de  

debit pentru plata salariilor; 
30. întocmește actele necesare stabilirii drepturilor de pensie (limita de vârstă,  

anticipată, anticipată parțială, urmaș, invaliditate) și le transmite solicitantului în vederea  

depunerii la Casa Județeană de Pensii;  
31. asigură întocmirea și completarea la zi a Registrului de evidență al salariaților;  
32. eliberează adeverințe de serviciu pentru salariați;  
33. întocmește și verifică zilnic Condicile de prezență (pentru personalul care iși desfășoară 

activitatea la sediul serviciului);  
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34. întocmește Foaia colectivă de prezență pe baza condicilor de prezență;  
35. asigură și organizează efectuarea controlului medical de medicina muncii la angajare  

și la reluarea activității după perioadele de suspendare și controlul medical periodic, la nivelul  
instituției, prin cabinetul de specialitate abilitat, pentru salariați și pentru conducătorii  
acestuia;  

36. verifică petițiile, scrisorile și sesizările repartizate și le rezolvă în termen;  

37. asigură arhivarea documentelor din domeniul de activitate conform actelor  
normative în vigoare;  

38. colaborează activ cu membrii compartimentului tehnic-salvare din cadrul  
serviciului;  

39. pune la dispozitia comisiilor de inventar și de casare toate documentele necesare  
derulării activității acestora;  

40. asigură aplicarea prevederilor Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996, republicată, cu  
modificările și cornpletările ulterioare;  

41. asigură aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările  
ulterioare, cu privire la desfășurarea activității de informare și relații publice în cadrul  
instituției;  

42. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin hotărâri ale  
Consiliului Județean Bacău, dispoziții ale Președintelui Consiliului Județean sau decizii ale 
directorului. 

(4) Compartimentul administrativ îndeplineste următoarele atribuții: 

a) administrează și gestionează baza materială a serviciului; 

b) asigură gestionarea, exploatarea și întreținerea mijloaceloe fixe si a obiectelor de inventar; 

c) execută lucrări de reparații și de întreținere a vehiculelor/utilajelor/echipamentelor din 

dotare/clădirilor/ conform specificațiilor/cărtilor tehnice; 

d) efectuează lucrări de amenajare și întreținere, marcarea sau remarcarea periodică a traseelor 

turistice montane la care, în certificatul de omologare, responsabil pentru aceste lucrări este Serviciul 

Public Județean pentru Promovarea Turismului şi Coordonarea Activității de SALVAMONT Bacău; 

e) colaborează cu administratorii traseelor montane la efectuarea lucrărilor de reparații de 

urgență a traseelor turistice montane din județul Bacău, care nu mai prezintă siguranță pentru turiști, 

porțiuni identificate de salvatorii montani în timpul patrulărilor preventive; 

f) asigură funcționarea și verificarea periodică a tuturor bunurilor, echipamentelor, utilajelor 

achiziționate/administrate; 

g) recepționează materialele, obiectele de inventar și activele fixe din cadrul  

Serviciului, îngrijindu-se de depozitarea și întreținerea magaziei; 

h) întocmește bonurile de consum pentru materiale și bonurile de transfer pentru  

obiectele de inventar;  

i) eliberează și recepționează materialele; 

j) asigură administrarea, întreținerea, verificarea și evaluarea periodică a echipamentelor  

materiale destinate bunei funcționări a serviciului;  
k) asigura buna funcționare si întreținerea Bazei de Intervenție Salvamont și a punctelor 

salvamont din teritoriu;  
l) efectuează și gestionează activitatea de transport;  

m) colaborează cu toate compartimentele serviciului;  

n) asigură deplasarea în condiții de siguranță cu autotutilitarelor din dotare;  

o) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin decizie a 

directorului/ hotărîri ale Consiliului Județean Bacău. 
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Capitolul III – PATRIMONIUL  

Art.6. (1) Patrimoniul Serviciului Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi 

Coordonarea Activităţii de SALVAMONT Bacău este alcătuit din totalitatea bunurilor mobile şi 

imobile aflate în proprietate publică sau privată a judeţului Bacău, pe care le administrează, în 

condiţiile legii, cu diligenţa unui bun proprietar, precum și din cele care se vor asigura ulterior prin 

achiziţii, accesare programe/proiecte cu finanţare externă/internă, donaţii, sponsorizări şi alte surse, 

potrivit legii. 

 (2) Regimul juridic al dreptului de proprietate publică asupra bunurilor care se află în 

patrimoniul serviciului este reglementat conform dispoziţiilor legale în vigoare. 

Art.7. Patrimoniul poate fi îmbogăţit şi completat prin achiziţii, donaţii, schimburi, precum 

şi prin preluarea de bunuri în regim de comodat/ în administrare/ în folosință cu titlu gratuit sau prin 

transfer, cu acordul părţilor, din partea terţilor, persoane juridice de drept privat sau persoane fizice 

din ţară sau din străinătate. 

Art.8. Bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea Serviciului Public Judeţean pentru 

Promovarea Turismului şi Coordonarea Activităţii de SALVAMONT Bacău, se gestionează potrivit 

dispoziţiilor legale în vigoare, conducerea instituţiei fiind obligată să aplice măsurile de protecţie 

prevăzute de lege.    

 

Capitolul IV – BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 

Art.9. Finanţarea Serviciului Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi Coordonarea 

Activităţii de SALVAMONT Bacău se asigură din transferuri de la bugetul propriu al Consiliului 

Judeţean Bacău, donații, sponsorizări şi alte surse, potrivit legii. 

Art.10. Bugetul de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public Judeţean pentru Promovarea 

Turismului şi Coordonarea Activităţii de SALVAMONT Bacău se fundamentează de către director, 

directorul adjunct şi contabilul-şef, şi se aprobă de către Consiliul Judeţean Bacău.  

 

      Capitolul V – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, CONDUCERE ŞI 

PERSONAL 

Art.11. Pentru realizarea atribuţiilor sale specifice, potrivit reglementărilor legale, Serviciul 

Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi Coordonarea Activităţii de SALVAMONT Bacău 

are o structură organizatorică proprie, conform organigramei și statului de funcții aprobate de 

Consiliul Judeţean Bacău, alcătuită din următoarele compartimente: 

a) Birou coordonare salvamont; 

b) Compartiment informare și promovare turism durabil; 

            c) Compartiment financiar – contabilitate; 

            d) Compartiment administrativ. 

Art.12. (1) Personalul Serviciului Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi 

Coordonarea Activităţii de SALVAMONT Bacău are statut de personal contractual. 

(2) Salarizarea şi celelalte drepturi salariale ale personalului prevăzut la alin.(l) sunt conform 

normelor legale aplicabile sectorului bugetar. 

(3) Formaţiiile de salvare montană se pot completa cu salvatori montani atestați sau aspiranți 

și medici prin contracte de colaborare sau voluntariat, în condiţiile legii. 

(4) La acţiunile de patrulare preventivă sau la intervenţiile cu un grad redus de complexitate, 

pot participa şi persoane care nu au calitatea de salvator montan, cu precădere din rândul celor aflaţi 

în pregătire pentru această activitate, numai cu acordul şefului Biroului Coordonare SALVAMONT 
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sau, după caz, al șefului formaţiei de salvare, care vor ţine evidenţa acestora. 

Art.13. (1) Serviciul Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi Coordonarea 

Activităţii de SALVAMONT Bacău este condus de către un director. 

(2) Directorul Serviciului Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi Coordonarea 

Activităţii de SALVAMONT Bacău este ajutat de către directorul adjunct, contabilul șef și sef birou 

coordonare salvamont. 

Art.14. Directorul serviciului public, directorul adjunct și contabilul șef se numesc, în 

condițiile legii, de către Președintele Consiliului Judeţean Bacău. 

Art.15. (1) Directorul Serviciului Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi 

Coordonarea Activităţii de SALVAMONT Bacău îndeplineşte, în principal, următoarele atribuții: 

a. asigură conducerea curentă a activității serviciului, în limitele competențelor legale; 

b. exercită atribuțiile ordonatorului terțiar de credite; 

c. reprezintă serviciul în raporturile acestuia cu persoane juridice și fizice, cu autoritățile 

publice locale și centrale, cu organizațiile guvernamentale sau neguvernamentale din 

domeniul propriu de activitate; 

d. propune modificarea sau îmbunătăţirea organizării activității, a structurii de personal și a 

statului de funcţii; 

e. decide asupra modului de utilizare a bugetului aprobat al instituției cu respectarea 

prevederilor destinației alocațiilor bugetare aprobate de ordonatorul de credite, identifică 

nevoia de personal la nivelul instituției și elaborează propuneri privind organigrama, 

statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare; 

f. asigură cadrul optim pentru menținerea unor relații bune între conducere și angajați; 

g. încheie, modifică și desface, în condițiile prevăzute de lege, contractele individuale de 

muncă pentru personalul serviciului public; 

h. încheie, modifică și desface, în condiţiile prevăzute de lege, contractele de colaborare sau 

voluntariat pentru fiecare medic și salvator montan în parte; 

i. propune Consiliului Judeţean, spre aprobare, bugetul de venituri și cheltuieli al 

serviciului; 

j. răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu; 

k. propune îmbunătăţirea dotării serviciului cu mijloace fixe necesare desfășurării 

activităților, dacă acestea nu sunt prevăzute în baremul de dotare și echipare stabilite prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 77/2003 și prin Legea nr.253/2019 privind câinii salvamont; 

l. dispune identificarea riscurilor inerente specifice serviciului public pe care îl 

coordonează; 

m. monitorizează toate activitățile serviciului public, evaluează, măsoară și înregistrează 

rezultatele, le compară cu obiectivele stabilite, identifică neconformitățile, inițiază 

corecții, acțiuni corective și preventive; 

n. coordonează activitatea de autoevaluare a sistemului de control intern managerial; 

o.  asigură dezvoltarea și funcționarea sistemului de control intern/managerial; 

p. asigură participarea la formele de pregătire profesională/perfecționare și schimburile de 

experienţă interne și internaționale; 

q. întocmește și prezintă Consiliului Județean Bacău rapoarte anuale privind activitatea  

Serviciului; 

r. asigură condițiile pentru securitatea și sănătatea salariaților în toate aspectele legate  

de muncă; 

s. coordonează și răspunde de activitatea de promovare a serviciului, realizând 

parteneriate si alte tipuri de colaborare în vederea creșterii vizibilității acestuia; 
t. aplică măsurile de protecție a informațiilor clasificate, potrivit prevederilor  

legale în vigoare;  
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u. organizează, desfășoară și monitorizează instruirile S.S.M. și P.S.I, pregătirea și 
perfecționarea profesională pentru personalul din subordine;  

v. stabilește prin decizii sau prin fișele posturilor a câte unui înlocuitor, în vederea  
preluării integrale a obligațiilor și atribuțiilor de serviciu, în perioada absenței 
titularului; 

w. îndeplineşte și alte sarcini ce decurg din norme legale, hotărări ale Consiliului 
Judeţean Bacău, dispoziţii și măsuri dispuse de ordonatorul principal de credite. 

(2) În perioadele de concediu de odihnă, concediu medical, precum și atunci când se află în 

deplasări interne sau internaționale, toate atribuțiile directorului, vor fi preluate de către directorul 

adjunct. 

 (3) În realizarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1), Directorul Serviciului Public Județean 

pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de SALVAMONT Bacău emite decizii care 

devin obligatorii după aducerea la cunostință. 

 

Art.16. (1) Directorul adjunct al Serviciului Public Judeţean pentru Promovarea Turismului 

şi Coordonarea Activităţii de SALVAMONT Bacău îndeplineşte în principal, următoarele atribuții: 

a. fundamentează împreună cu directorul propuneri privind modificarea sau îmbunătățirea 

organizării activității, a structurii de personal și a statului de funcții; 

b. răspunde de întreaga desfășurare a activității de informare și promovare turism durabil; 

c. pregătește și coordonează desfășurarea tuturor activităților de informare și promovare 

turism durabil; 

d. îndeplinește și alte sarcini ce derivă din norme legale, hotărâri ale Consiliului Județean 

Bacău, dispoziții ale ordonatorului principal de credite și sarcini încredințate de directorul 

serviciului public; 

e. asigură organizarea și implementarea strategiei de dezvoltare a turismului în județul 

Bacău; 

f. asigură organizarea și participarea la târguri și expoziții naționale și internaționale; 

g. asigură atragerea de programe și finanțări în vederea creșterii calității turismului din 

județul Bacău; 

h. asigură stimularea înființării de centre de informare turistică în localitățile cu activitate 

turistică; 

i. asigură inițierea și desfășurarea de proiecte în domeniul turismului; 

j. asigură organizarea și desfășurarea de activități de promovare a turismului județean; 

k. asigură inițierea și desfășurarea unor programe atractive și utile în domeniul turismului; 

l. asigură colaborarea cu agenții de turism naționale, regionale și afiliate și alte organizații 

pentru promovarea județului Bacău, ca obiectiv turistic; 

m. preia toate atribuțiile directorului pe perioada când se află în concediu de odihnă, concediu 

medical, recuperare, deplasare în interes de serviciu în țară sau în străinătate; 

n. îndeplineşte și alte sarcini ce decurg din norme legale, hotărâri ale Consiliului Judeţean 

Bacău, dispoziţii și măsuri dispuse de ordonatorul principal de credite. 

(2) În perioadele de concediu de odihnă, concediu medical, precum și atunci când se află în 

deplasări interne sau internaționale, toate atribuțiile directorului, vor fi preluate de către directorul 

adjunct. 

(3) În perioadele de concediu de odihnă, concediu medical, precum și atunci când se află în 

deplasări interne sau internaționale, toate atribuțiile directorului adjunct, vor fi preluate de către 

directorul serviciului. 

 Art.17. În situația în care atât directorul, cât și directorul adjunct se află în concediu de odihnă, 

concediu medical, precum și atunci când efectuează deplasări interne sau internaționale, toate 

atribuțiile acestora, vor fi preluate de către persoana stabilită conform dispozițiilor regulamentul de 
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ordine interioară. 

Art.18. (1) Contabilul șef al Serviciului Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi 

Coordonarea Activităţii de SALVAMONT Bacău îndeplineşte în principal, următoarele atribuții: 

a.  organizează îndrumarea și conducerea întregii activități economico-financiare, contabile 

și gestionare a serviciului public; 

b.  pregătește și fundamentează împreună cu directorul, bugetul de venituri și cheltuieli al 

serviciului public și răspunde de execuţie după aprobarea de către Consiliul Judeţean 

Bacău; 

c.  organizează și execută controlul financiar preventiv, potrivit legii; 

d.  răspunde de controlul operaţiunilor patrimoniale efectuate și de realitatea acestora; 

e. asigură întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale și raportările financiare 

lunare și depunearea acestora la Consiliul Județean Bacău la termenele prevăzute de lege; 

f.  îndeplineşte și alte sarcini ce decurg din norme legale, hotărâri ale Consiliului Judeţean 

Bacău, dispoziţii și măsuri dispuse de ordonatorul principal de credite sau ale 

directorului. 

 

           Art.19. (1) Șeful biroului Coordonare Salvamont îndeplinește următoarele atribuții: 

a) organizează activitatea formațiilor salvamont județene și activitatea de permanență la 

Bazele, punctele și refugiile Serviciului Public Județean pentru Promovarea Turismului 

si Coordonarea Activității de Salvamont Bacău; 

b) mobilizează șefii formațiilor salvamont de intervenție în cel mai scurt timp și asigură 

coordonarea activității de intervenție; 

c) organizează patrularea preventivă în zonele montane cu flux turistic mare, grad de 

periculozitate ridicat, pe pârtiile de schi omologate și în stațiunile turistice montane din 

județul Bacău; 

d) reprezintă Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea 

Activității SALVAMONT Bacău în relațiile de colaborare cu serviciile salvamont din 

județele limitrofe și subunitățile operative ale ISU Bacău, SMURD, IGSU, Jandarmeria 

Montană etc. în cadrul acțiunilor comune de căutare/salvare/evacuare din zona montană 

a județului Bacău; 

e) coordonează acțiunile privind supravegherea lucrărilor de întreținere și reabilitare al 

amenajărilor tehnice și a traseelor montane din județ; 

f) verifică respectarea regulamentului, de către salvatorii montani, privind utilizarea 

frecvențelor de comunicație; 

g) asigură participarea salvatorilor montani la formele de pregătire, schimburile de 

experiență și sesiunile de atestate/reatestare, asigură pregătirea tehnică și fizică 

permanentă a membrilor formațiilor județene salvamont; 

h) aprobă participarea la intervențiile cu grad mic de risc și complexitate a voluntarilor și 

angajaților care nu au statutul de salvator montan; 

i) asigură colaborarea și cooperarea cu instituțiile similare de salvare montană; 

j) decide, cu asumarea responsabilității, anularea sau continuarea unei operațiuni de salvare 

în funcție de nivelul factorului de risc; 

k) propune îmbunătățirea dotării serviciului cu mijloace fixe și echipamente necesare 

desfășurării activităților, dacă acestea nu sunt prevăzute în baremul de dotare si echipare 

stabilite prin  Hotărârea Guvernului nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru 

prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi; 
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Capitolul VI – ALTE PREVEDERI ȘI OBLIGAȚII REGULAMENTARE 

Art.20.  Regulamentul de ordine interioară se elaborează în vederea stabilirii regulilor 
de desfășurare a activitaților din cadrul Serviciului si trebuie adus la cunoștința tuturor  
angajaților și voluntarilor.  

Art.21. Personalul de conducere are obligația de a prelucra reguli privind sănătatea și 

securitatea în muncă precum și normele de prevenire și stingere a incendiilor.  

 

Capitolul VII – ABATERI DISCIPLINARE ȘI SANCȚIUNILE APLICABILE 

 
Art.22. Personalul Serviciului Public Județean pentru Promovarea Turismului și 

Coordonarea Activității SALVAMONT răspunde după caz, disciplinar, contravențional, 
patrimonial, civil sau penal, pentru faptele prin care se încalcă normele legale, săvârșite în 
exercitarea atribuțiilor ce le revin. 

 Capitolul VIII – DISPOZIŢII FINALE 

Art.23. Serviciul Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi Coordonarea Activităţii 

de SALVAMONT Bacău are arhivă proprie în care se păstrează, conform prevederilor legale: 

a) actul normativ de înfiinţare; 

b) documentele financiar-contabile, dări de seamă şi situaţii statistice;  

c) corespondenţa; 

d) alte documente, potrivit legii; 

Art.24. Serviciul Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi Coordonarea Activităţii 

de SALVAMONT prelucrează datele cu caracter personal ale salariaților în următoarele scopuri 

prevăzute de dispoziții legale și/sau necesare pentru respectarea dispozițiilor legale: 
a) respectarea clauzelor contractului de muncă, inclusiv descărcarea de obligațiile stabilite prin lege 

sau prin acorduri colective;  

b) gestionarea, planificarea și organizarea muncii; 

c) asigurarea egalității și diversității la locul de muncă; 

d) asigurarea sănătății și securității la locul de muncă; 

e) evaluarea capacității de muncă a salariaților; 

f) valorificarea drepturilor de asistență socială; 

g) exercitarea drepturilor legate de ocupare a unui loc de muncă; 

h) organizarea încetării raporturilor de muncă. 

Art.25. Regulile privind protecția datelor cu caracter personal furnizate în alte scopuri decât 

cele menționate, inclusiv în scop de marketing, sunt cele menționate în documentele și operațiunile 

care conservă dovada consimțământului salariaților pentru prelucrare. 

Art.26. Atribuţiile şi sarcinile personalului din cadrul Serviciului Public Judeţean pentru 

Promovarea Turismului şi Coordonarea Activităţii de SALVAMONT Bacău vor fi concretizate în 

fişele posturilor. 

Art.27. În raport cu modificările intervenite în structura sau activitatea serviciului,  

fișele posturilor personalului vor fi reactualizate și completate cu aprobarea Directorului  

Serviciului.  

Art.28. (1) Directorul serviciului public va asigura difuzarea prezentului Regulament către 

toți salariații serviciului in vederea însușirii acestuia. 

(2) Personalul din cadrul Serviciului Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi 

Coordonarea Activităţii de SALVAMONT Bacău are obligaţia de a respecta întocmai prezentul 

regulament. 

(3) Nerealizarea sau nerespectarea prevederilor prezentului regulament şi a sarcinilor 

concretizate în fişa postului constituie abatere disciplinară şi se sancţionează, potrivit legii. 

(4) Toți salariații, indiferent de tipul și durata contractului de muncă, persoanele cu  
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statut de voluntar, colaborator, detașat, au obligația să respecte prevederile Regulamentului de  

ordine interioară. 
(5) Faptele care constituie abateri disciplinare și sancțiunile disciplinare aplicabile  

sunt cele prevăzute în Legea 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și  
completările ulterioare și Regulamentul de ordine interioară.  

Art.29.Toți salariații Serviciului Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi 

Coordonarea Activităţii de SALVAMONT Bacău au obligația și răspund de respectarea și 

aplicarea prevederilor Codului Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.30. Serviciul Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi Coordonarea Activităţii 

de SALVAMONT Bacău menține relații permanente cu Serviciile Publice Salvamont din 

județele învecinate pentru conlucrarea în cazul accidentelor produse în regiunile de demarcație 

a județelor sau în cazul unor accidente care necesită intervenția unui număr mare de salvatori.  
Art.31. Echipele de salvatori montani acționează prioritar la nivelul județului Bacău, 

dar pot răspunde și la solicitări de intervenție la nivel național sau internațional.  

Art.32. În cadrul activității sale, Serviciul Public Judeţean pentru Promovarea Turismului 

şi Coordonarea Activităţii de SALVAMONT Bacău colaborează și cu alte structuri de salvare 

organizate la nivel județean, național sau internațional și se poate afilia la asociații și organisme 

de profil din țară și străinătate.  

Art.33. Serviciile juridic, achiziții publice, S.S.M. si P.S.I. pot fi externalizate, ca  

urmare a încheierii de contracte de prestări servicii. 

Art.34. Prezentul Regulament se completează de drept cu actele normative cu aplicabilitate 

în materie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    PREŞEDINTE,  

       VALENTIN IVANCEA                                                      Contrasemnează,                                                                                                                                                                        

                                                                       SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI 

                                                                                     dr. ELENA-CĂTĂLINA ZARĂ
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