
EXPUNERE DE MOTIVE 
 

  la Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 6/2004 pentru completarea anexei nr. V/1 b la Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 191/2002 privind creşterile salariale ce se vor 
acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a 
salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi 
personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea                  
nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul 
bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de 
demnitate publică 
 
 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 77/2003 
privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi 
organizarea activităţii de salvare în munţi, la consiliile judeţene şi locale în 
a căror rază administrativ-teritorială se află trasee şi/sau pârtii de schi s-au 
organizat servicii publice SALVAMONT a căror finanţare se face din 
bugetele proprii ale judeţelor sau din bugetele locale, după caz. 
 Activitatea de salvare în munţi se efectuează de către salvatorii 
montani, ocupaţia de salvator montan fiind prevăzută în Clasificarea 
Ocupaţiilor din România la codul 514906. 
 Întrucât în legislaţia privind salarizarea personalului din sectorul 
bugetar nu este cuprinsă funcţia de salvator montan, este necesar a se 
completa legislaţia prin introducerea funcţiei respective şi a nivelelor de 
salarizare corespunzătoare. 
 Drepturile salariale vor fi acordate în limita cheltuielilor cu salariile 
prevăzute în bugetele aprobate consiliilor judeţene sau locale, după caz. 
 Activitatea de salvare în munţi cuprinde patrularea preventivă, 
asigurarea permanenţei la punctele şi refugiile SALVAMONT, căutarea 
persoanei dispărute, acordarea primului ajutor medical în caz de accidentare 
şi transportarea accidentatului sau a bolnavului la prima unitatea sanitară. 
Această activitate este desfăşurată de salvatori montani. 
 Operaţiunile de salvare şi transport ale accidentaţilor au loc în condiţii 
meteorologice foarte grele, pe terenuri extrem de expuse riscului de 
accidente, cu durate care pot ajunge la 16 – 20 de ore şi o solicitare maximă, 
atât fizică, cât şi psihică a salvatorilor montani. 
 Consiliile judeţene în a căror rază teritorială se află trasee şi/sau pârtii 
de schi, organizează servicii publice judeţene SALVAMONT care 
coordonează activitatea de prevenire a accidentelor montane şi de salvare în 
munţi a persoanelor accidentate şi a bolnavilor. 
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 Evidenţa evenimentelor din ultimii ani care demonstrează rolul şi 
importanţa activităţii de salvare în munţi se prezintă astfel: 
  

    Sezonul Anul Număr persoane implicate în 
accidente montane Iarnă Vară 

2000 1.788 1.015 773 
2001 1.149 673 476 
2002 1.838 1.001 837 

 
 Din datele preliminare pe anul 2003, rezultă că au fost implicate în 
accidente montane aproximativ 2.100 persoane, din care 80% în perioada 
iernii. Precizăm că în cazul accidentelor montane din iarna 2003-2004 s-au 
înregistrat cele mai multe decese. 
 Cazul excepţional, prevăzut de art. 115 alin. (4) din Constituţie, 
constă în lipsa unor reglementări privind salarizarea personalului angajat în 
cadrul serviciilor publice de salvamont şi în necesitatea creşterii imediate a 
numărului angajaţilor în activităţi de salvare, respectiv de descoperire, 
acordare de prim ajutor şi transportare a victimelor la unităţile specializate 
în vederea tratării lor, determinată de intensificarea accidentelor în munţi, 
datorită avalanşelor şi evenimentelor imprevizibile, elemente care vizează 
interesul public. Aşadar, se impune completarea de urgenţă a cadrului 
legislativ privind salarizarea personalului contractual din sectorul bugetar, 
prin includerea personalului angajat în serviciile publice de salvamont. 
 
 Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat 
Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2004 
pentru completarea anexei nr. V/1 b la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 191/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 
personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului    
nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru 
personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit 
anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a 
salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane 
care ocupă funcţii de demnitate publică. 
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