
Stagiu de perfecţionare pentru  
salvări în medii industriale şi 

 naturale greu accesibile 
 

Mulhouse 28 Noiembrie – 4 Decembrie 2004 
 
 
 Pe baza colaborării dintre oraşele înfrăţite Timişoara şi Mulhouse, în 
perioada 28 Noiembrie – 4 Decembrie s-a desfăşurat la Mulhouse un stagiu de 
perfecţionare pentru salvări în medii industriale şi naturale greu accesibile. La 
stagiul organizat de asociaţia Pompiers Alsace Solidarité au participat 5 
membrii SALVO din echipa Alpin. Toate cheltuielile au fost suportate de 
Primăria Mulhouse şi Asociaţia  Pompiers Alsace Solidarité.  
 
 
Participanţi: 
• Sorin FLUCSĂ 
• Cosmin IVAN 
• Călin MIHAI 
• Aurel PAULESCU 
• Sorin ROŞU 
 
Coordonator: Maior Dominique LEHMANN. 
 

Echipa a fost cazată la hotelul “Inter-Hotel Salvator”, unde a fost 
asigurat şi micul dejun. În funcţie de locaţia exerciţiului prânzul a fost servit la 
cantina primăriei Mulhouse sau la restaurante apropiate. În fiecare seara 
pompieri ai unităţii din Mulhouse au însoţit echipa Salvo la restaurantul în care 
s-a servit cina. 
 

Turnul de antrenament 

Ziua 1 ~ Luni 29 nov. 2004 
Cazarma Mulhouse: 

• prezentarea 
echipamentului 

departamentului GRIMP a pompierilor (GRIMP 
- grupul de recunoaştere şi intervenţie în medii 
periculoase); 

• prezentarea  organizării serviciilor de pompieri, 
logistica operaţiunilor; 

• exerciţii desfăşurate în interiorul turnului unităţii 
de pompieri – primele 5 etaje au fost special 
amenajate pentru exerciţii pe verticală; 
Au fost prezentate tehnici de controlare a poziţiei 

tărgii, atât în urcare cât şi în coborâre. 
 

Partea 1 
 TSA 

Echiparea puţului (etajul 5) prima dată s-a 
realizat o mână curentă în jurul găurii din podea.  

Două ateliere TSA: Etajul 5 
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1 – amaraj în două puncte,  plăcuţe in zidurile 
laterale  



2 – amaraj în două puncte pe o conductă de apă urmat de capul de puţ în două plăcuţe montate în 
pardosea în partea interioară a puţului 

 
Partea a 2-a 

 Urcarea tărgii 
A constat din urcarea tărgii, model  TSA, de la 

parter până la etajul 4 cu ajutorul dispozitivului 
“TRACTOR”, dispozitiv foarte eficient deoarece oferă 
posibilitatea de a ridica o greutate mare fără mult efort. 

Pentru aceasta a fost necesar schimbarea echipării: 
amaraje în trei puncte, coardă de asigurare pentru targă, 
coardă de asigurare pentru salvatorul care urcă deodată cu 
targa pentru a o dirija, montarea scripetului precum şi 
montarea dispozitivului de tragere într-un coborâtor stop 
pentru a facilita eliberarea sistemului de tragere. 

 
Partea a 3-a 

Coborârea tărgii 

Etajul 5 
Amarajele de salva 

S-a folosit un model de targă rigidă, model care se 
pretează foarte bine la salvările în care nu se necesita 
protejarea victimei deoarece nu are nici un fel de prelată de 
învelire. La salvările în care targa este preluată de sistemul 
de ridicare chingile din partea superioară a corpului 
victimei au două trepte de reglare a lungimi acestora. Cu 

acest reglaj se poate foarte uşor trece din poziţia 
orizontală în poziţia cu capul uşor ridicat. Alt avantaj al 
cestei tărgi ar mai fii posibilitatea de împachetare în 
două pe lungime, rezultând automat mai puţin spaţiu de 
transport. 

La coborârea tărgii cu targa poate să stea un 
salvator, dacă este necesar, pe aceeaşi coardă de 
sarcină, spre deosebire de urcare unde nu are voie să fie 
amândoi în aceeaşi coardă, datorită gradului de 
siguranţă care îl oferă echipamentul de coborât mult 
mai mare decât cel de urcare. 

Din capătul corzii de sarcină se fac două bucle care 

Coborîrea tărgii 
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se prind cu carabiniere în inelul chingilor. Acestea folosesc pentru 
autoasigurarea salvatorului. Blocatoarele se folosesc doar pentru 
poziţionarea salvatorului astfel încât targa sa fie la nivelul bazinului 
acestuia, ca şi cum ar fi ţinută pe genunchi. După poziţionare poigeeul se 
poate scoate.  

Această poziţie oferă un control mai bun a tărgii şi o manevrabilitate 
mai uşoară. 

 
 Observaţii 

 Codurile de coardă 
Un nod 

 
 

TSA 

Două noduri 

 
 

Tracţiune 

Trei noduri 

 
 

Asigurare 
  Nodurile se execută pe capătul liber al corzii după nodul de lucru. 
  La urcare cât şi la coborâre comenzile sunt date de salvatorul care însoţeşte targa cu victima; 
  Corzi folosite la urcarea tărgii: 

- 1 – TSA – parcursa de salvatorul care însoţeşte targa 
- 2 – asigurarea salvatorului 
- 3 – coarda de sarcină, tracţiune a tărgi 
- 4 – asigurarea tărgii 

 Corzile de asigurare trebuie să fie dinamice. 
 Waldoden – trebuie dublat, deoarece dacă cedează chinga cade întreg sistemul indiferent în 

câte puncte de amaraj este. 
 
Cazarma Wittenheim: 
 
• prezentare făcută de echipa de paramedici 

(stabilirea stării victimei, imobilizarea gâtului şi 
fixare în targă fără a produce leziuni ale coloanei 
vertebrale); 

• prezentarea dotării standard a unei ambulante. 
 

 Observaţii: 
Imobilizare pe targă Montare gulerului se 

va face de fiecare dată 
pentru a proteja vertebrele 

din zona gâtului. Pentru a nu deranja poziţia coloanei vertebrale a accidentatului 
montarea gulerului se face foarte încet. Întotdeauna înainte de a monta gulerul, 
victima trebuie aranjată în poziţia de “drepţi“ pe spate. La modelul prezentat, 
model reglabil, se măsoară lungimea gâtului si se reglează gulerul funcţie de 
această dimensiune. Strângerea acestuia în jurul gâtului se face cu ajutorul 
scaiului dar nu se strânge exagerat. Accidentatul trebuie să poată deschide puţin 
gu  cra, irca 2 – 3 cm. 

 Pe tot parcursul procesului de montare şi poziţionare în targă a 
accidentatului, un salvator din echipă trebuie să menţină capul victimei în 
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poziţie fixă, poziţia anatomică. Acesta preia tot odată şi rolul de coordonator al acţiunii. Mâinile 
coordonatorului trebuie să nu astupe urechile accidentatului, deoarece acesta trebuie să audă tot timpul 
ce se întâ

poziţie fixă, poziţia anatomică. Acesta preia tot odată şi rolul de coordonator al acţiunii. Mâinile 
coordonatorului trebuie să nu astupe urechile accidentatului, deoarece acesta trebuie să audă tot timpul 
ce se întâmplă în jurul lui. Neauzind, victima, devine neliniştită, agitată că nu ştie ce se petrece. mplă în jurul lui. Neauzind, victima, devine neliniştită, agitată că nu ştie ce se petrece. 

 Ridicarea pentru poziţionarea pe targă se face ideal de către 5 persoane:   Ridicarea pentru poziţionarea pe targă se face ideal de către 5 persoane:  
  1 – coordonatorul – menţine capul victimei   1 – coordonatorul – menţine capul victimei 
  2 – ridică de torace   2 – ridică de torace 
  3 – ridică de bazin   3 – ridică de bazin 
  4 – ridică de picioare   4 – ridică de picioare 
  5 – introduce targa printre picioarele salvatorilor dinspre picioare spre cap   5 – introduce targa printre picioarele salvatorilor dinspre picioare spre cap 
 Comenzi (date de coordonator):  Comenzi (date de coordonator): 

1 – toată lumea este pregătită pentru ridicare? 1 – toată lumea este pregătită pentru ridicare? 
dacă DA dacă DA 

2 – RIDICĂM 2 – RIDICĂM 
 se poziţionează targa  se poziţionează targa 
3 – LĂSĂM  3 – LĂSĂM  

O atenţie deosebită se va da la ridicarea şi lăsarea victimei. Aceste două acţiuni trebuie făcute de 
toţi de odată, pentru ca corpul victimei să se mişte în poziţia anatomică paralel cu solul. 

O atenţie deosebită se va da la ridicarea şi lăsarea victimei. Aceste două acţiuni trebuie făcute de 
toţi de odată, pentru ca corpul victimei să se mişte în poziţia anatomică paralel cu solul. 

  
Ziua 2 ~ Marţi 30 nov. 2004Ziua 2 ~ Marţi 30 nov. 2004 

Echiparea din 
interiorul silozului i 

  Silozul de lângă Ferrette 
 
Aplicaţie în zona localităţii Ferrette: 
• evacuarea unui accidentat dintr-un siloz.  
Tema exerciţiului a avut la bază câteva accidente reale (unele chiar 
mortale) în construcţii 
similare.  
S-a evacuat un 
accidentat aflat in 
partea inferioară a 
silozului: ridicare pe 
verticală (aproximativ 
25m) şi evacuare în 
exterior pe o tiroliană.  

Într-o primă 
fază s-a echipat silozul 
conform normelor de 
TSA pentru a se ajunge 
rapid la victimă şi a 

evalua starea acesteia. Aceasta echipare a fost folosita 
ulterior pentru a fi parcursă de salvatorul care a dirijat 
targa, deoarece exista pericolul ca în timpul ridicării 
targa să se lovească de unele bare care existau în 
interiorul zonei de depozitare a grânelor. Cu restul de 
coarda s-a echipat o mână curentă de jur împrejurul 
bazei deoarece suprafaţa care era înclinată la unghi de 
aproximativ 45 de grade mai era acoperită cu praf ceea 
ce o făcea să fie foarte alunecoasă. În schiţă echiparea 
TSA şi mâna curentă apar cu culoarea neagră 

Pentru echiparea de salva s-a ales un sistem 
mobil care să permită aducerea tărgii peste balustradă în 
zona sigură, în deplină siguranţă fără a fi necesar 
depunere de mult efort. Aşadar în momentul în care 
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sistemul STEF al tărgi a ajuns în scripetele de jos s-
a început eliberarea corzii care ţinea acest scripete 
(culoarea roşie) astfel încât continuând tracţiunea 
de coarda albastra cu ajutorul sistemului 
TRACTOR targa încet încet a ajuns pe platformă 
între balustrade. 

Pentru coborârea tărgii s-au montat două 
corzi pe post de tiroliană ale căror capete din partea 
superioară au fost puncte fixe. Aceste amaraje au 
fost în trei puncte fiecare, amândouă având 
waldoden-ul asigurat sau dublat cu un alt 
waldoden. S-au mai folosit încă două corzi, una de 
sarcină pentru coborârea tărgii şi cea de-a doua 
pentru asigurare. De asemenea aceste corzi avut 
câte un amaraj waldoden în trei puncte asigurat sau 
dublat. 

Pe tiroliana constituită din două corzi targa 
a fost prinsă cu ajutorul a şase scripeţi, trei simpli şi 
trei modelul tandem. Cei simpli au fost montaţi pe coarda de sus iar cei modelul tandem pe coarda de jos 
şi fiecare prins de câte unul simplu astfel încât greutatea tărgii s-a distribuit uniform în cele două corzi. 
Acest sistem de tiroliană cu două corzi de sarcină oferă o siguranţă sporită şi este de preferat ca în 
operaţiuni de salvare sa se folosească acesta în defavoarea sistemului cu doar o coardă de sarcină care 
deşi mai rapid şi mai econom în privinţa materialelor oferă un grad mai mic de siguranţă. 

Dificultatea exerciţiului s-a datorat atât interiorului greu accesibil şi alunecos cât şi prafului. 
 

Ziua 3 ~ Miercuri 01 dec. 2004 
   Prima parte 
   Barajul Michelbach 

Aplicaţia s-a desfăşurat la barajul Michelbach situat în apropierea localităţii cu acelaşi nume. 
Acesta a fost construit pentru a forma o rezervă de apă potabilă pentru oraşul Mulhouse. Barajul se 

prezintă sub formă trapezoidală străpuns de un tunel de serviciu din aval înspre amonte către camera 
pompelor care se află sub nivelul apei. În această cameră se mai poate intra şi prin puţul de lângă 
conducta de supraplin. 

Pasarelă

Barajul Michelbach - schiţă 

Cameră de 
serviciu 

Puţ 

Camera  
pompelor 

Tunel de serviciu

Baraj 

O echipă formată din trei persoane au intrat prin aval în tunel şi au poziţionat victima 
(manechinul) la aproximativ mijlocul tunelului. 
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Exerciţiul a constat dintr-o o simulare de accident iar care calea de acces dinspre clădirile de 
deservire a barajului, 
aval, era blocată, 
rămând doar 
posibilitatea de 
evacuare pe verticală 
prin puţul de 
aproximativ 20 m. 

O primă 
echipă formată din doi 
salvatori au echipat 
puţul cu o coardă 
conform normelor TSA şi au coborât pentru a 
localiza victima şi pentru a evalua starea 
acesteia. În acelaşi timp s-au evaluat 
obstacole ce apar pe traseul de evacuare până 
în poziţia de la care targa urma să treacă la 
parcurgerea puţului. S-a întâlnit o scară de 
aproximativ 8-10 m care a fost echipată doar 
cu o asigurare în două puncte de un profil 
laminat prins de tavan. Pentru că apăreau 
frecări de colţul construcţiei această coardă a 
mai fost trecută şi printr-o deviere. S-a folosit 
doar o singură coardă deoarece targa putea fi 
dusă în braţe de salvatori şi era doar o măsură 
de asigurare în caz că unul din salvatori se 
împiedică să nu ducă la rostogolirea tărgi pe 
trepte î

istem de 

deasup

n jos. 
Partea superioară a puţului s-a echipat 

cu  sistem asemănător ca şi în cazul aplicaţiei 
de la siloz fapt care a înlesnit aducerea tărgi 
de deasupra puţului într-o zonă de siguranţă. 
O mică diferenţă ar fi faptul că scripetele de 
poziţionare (culoarea verde) a fost fixat cu 
ajutorul unui coborâtor şi unui alt scripete 
(culoarea verde de pe piciorul macaralei) care 
permitea mişcarea întregului s

ra puţului înspre platformă. 
Ca puncte de amaraj s-au folosit 
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balustradele pasarelei de acces la puţ şi macaraua 
mobilă, care în cazul de faţă s-a considerat că nu 
este funcţională şi a fost blocată la capătul şinei 
pentru a nu se mişca în timpul evacuării puţului. 

Pentru tracţiune s-a folosit acelaşi dispozitiv 
de tractare. 

 
Partea a 2-a 

 Tiroliană la turnul de antrenament 
 
În după-masa aceleiaşi zile ne-am întors la 

cazarma din 
Mulhouse 

pentru a 
efectua o simulare de ridicare a unui acciden–tat de la nivelul 
solului la etajul patru a turnului de antrenament. 

S-a folosit o tiroliană la care amarajul inferior a fost chiar 
maşina echipei GRIMP, iar pentru amarajul superior s-au folosit 
cele şase plăcuţe existente de pe casa scărilor. 

Pentru ca targa să poată fi trecută peste balustrada 
balconului s-au montat devieri, în număr de trei: una pentru 
tracţiune şi două pentru corzile tirolienei, pentru asigurare nefiind 
necesar. Toate aceste devieri au fost fixate în semicabestane de la 
etajul cinci. Pe balconul de la etajul patru s-a mai montat şi o mână 
curentă pentru autoasigurarea salvatorilor. Targa folosită a fost 
modelul rigid şi 
a fost prinsă pe 
tiroliană cu doi 
scripeţi mici şi 
doi scripeţi 
tandem. 
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Ziua 4 ~ Joi 02 dec. 2004 
   Sapeur-Pompier GRIMP – SALVO Alpin 

 
Exerciţiu comun Sapeur-Pompier GRIMP – 

SALVO Alpin s-a desfăşurat în localitatea Steinbach 
într-o zonă de agrement, la o stâncă echipată pentru 
iniţiere în alpinism a copiilor. 

Într-o primă fază o echipă a poziţionat targa cu 
manechinul la baza stâncii, iar o a doua echipă formată 
din două persoane a început echiparea de TSA din 
partea superioară a stâncii. La această echipare s-au 
observat trei pasaje, fiecare impunând o altă tehnică 
pentru ridicarea tărgii. Începând de sus în jos: o 
verticală de aproximativ 6 m, care la partea superioară 
avea un horn destul de îngust; o balustradă de 
aproximativ 20 m şi în sfârşit un plan înclinat de 
aproximativ 15 – 20 m. Toate pasajele începeau şi se 
terminau pe câte o platformă care au fost echipate cu 
mână curentă. 

Ridicarea tărgii 
   1. Planul înclinat 

Pe lângă echiparea de TSA s-au mai fixat încă 
două corzi pentru targă una de tracţiune şi alta de 

asigurare. Tragerea cât şi asigurarea 
tărgii s-a făcut din partea superioară, de 
pe prima platformă. În timpul urcări 
tărgii un salvator a însoţit targa având 
grijă ca victima să nu fie bruscată. 
Acelaşi salvator a preluat şi sarcina de a 
coordona această primă ridicare. O dată 
ajunsă la prima platformă targa a fost 
asigurată şi în mâna curentă pentru a se 
putea desface sistemul de tracţiune. De 
menţionat mai este şi faptul că 
asigurarea nu a fost demontată. 
   2. Mâna curentă 
 Pe această porţiune mâna curentă 
de TSA a fost dublată cu încă o mână 
curentă care a fost folosită pentru 
asigurarea tărgii. Deplasare tărgii 
făcându-se la fel cum se parcurge o 
mână curentă în tehnica de TSA, prin 
alternarea lonjelor, targa fiind în 
prealabil echipată cu trei lonje făcute din 
trei bucle de chingă. În timpul acestei 
parcurgeri s-a folosit şi încă o coardă de 
asigurare şi în primi 4-5 metri s-a utilizat 
şi dispozitivul de tragere pentru că mâna 
curentă avea o pantă destul de 

Dispzitivul 
de tractare 
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pronunţată 30 – 45O. Această porţiune s-a efectuat mai mult în forţă, necesitând ţinerea în braţe a tărgii şi 
datorită pantei puţin ascendente. 
   3. Verticala 
 Datorită pasajului îngust şi lipsei punctelor de 
amaraj superioare care să permită ridicarea tărgii peste 
buza stâncii s-a folosit „capra”. Capra este un sistem 
de bare metalice în număr de patru prinse toate la 
partea superioară într-o piesă care permite mişcarea 
picioarelor (barele) şi chiar demontarea uşoara a 
acestora dacă este necesar. Picioarele la partea 
inferioară, parte ce se aşeză pe pământ sunt prevăzute 
cu tălpi din cauciuc care conferă o aderenţă mărită pe 
orice tip de suport. La fel de important este şi faptul ca 
aceste picioare sunt telescopice oferind posibilitatea 
dea monta capra în poziţia dorită. Piesa metalică din 
partea superioară are un inel montat pe un vârtej care 
permite răsucirea inelului şi tot odată a corzilor ataşate 
de acesta.  

În cazul de faţă s-a folosit capra doar cu trei 
picioare. Picioarele acesteia au fost asigurate de inelele 
prevăzute la partea inferioară, partea superioară fiind 
fixată într-un coborâtor ce oferea uşoara posibilitate de 
a regla unghiul în care era necesar să stea capra. 

Targa a fost echipată pentru ridicare în poziţie 
verticală cu coarda de sarcină în chingile de la partea 
superioară şi cu coarda de asigurare într-un „Y” de 
mânerele de lângă capul victimei. De partea inferioară 
a tărgi a mai fost fixată o coardă de dirijare ca să se 
evite lovirea tărgi de stâncă. 

 
Ziua 5 ~ Vineri 03 dec 2004 

   Campusul universitar din Mulhouse 
 
Exerciţiul s-a desfăşurat pe o colină din campusul universitar a oraşului Mulhouse. Acesta a 

constat din evacuarea un accidentat aflat pe malul unui râu. Datorita reliefului înclinat şi a vegetaţiei 
dese nu se putea utiliza 
nici un model de targă 
folosit în exerciţiile 
anterioare în condiţii 
normale şi de siguranţă. 
Astfel, s-a folosit o targă 
specială, asigurată cu 
ajutorul corzilor şi 
ridicată pe umerii a doi 
salvatori. Acest model 
are printre altele 
avantajul ca poate fi dusă 
pe umeri de două 
persoane destul de uşor 
dar aceasta numai pe 
plan orizontal. În schimb, 
pe un plan ascendent este 
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foarte dificilă înaintarea fără asigurare cu ajutorul corzilor atât pentru targa cât şi pentru salvatorii. 
Datorită terenului care avea două puncte în care panta îşi schimba unghiul, pentru ca corzile să 

nu se frece de pământ a fost necesar trecerea corzilor, cea de tracţiune şi cea de asigurare, prin două 
puncte de deviere. Primul începând de jos în sus a fost fixat pe capră. În inelul cu vârtej de la capră s-a 
montat un repartitor de forţă – PAW în care s-au montat doi scripeţi mici. Cel de-al doilea punct de 

deviere de o creangă a unui copac aflat la 
marginea parţii orizontale. Scripeţii de la această 
deviere au fost fixaţi cu ajutorul semicabestanelor 
pentru a putea fi corzile eliberate uşor în 
momentul în care ajunge targa aproape de deviere. 

Ca sistem de tracţiune s-a folosit la fel ca la exerciţiile anterioare un „tractor” fixat într-un „stop”, 
iar pentru asigurare un opt de rapel. Aceste două amarajele sau făcute dintr-un waldoden în trei puncte 
dublat sau asigurat. 

Amaraj “Y” Amaraj “Y” de 
coarle tărgii 

Coardă de asigurare

Coardă de sarcinăSens de înaintare
Salvator 2 Salvator 1

De menţionat este şi faptul că cei doi salvatori ce duceau targa pe umeri erau lonjaţi de coarda de 
asigurare şi aveau poignee-urile pe coarda de sarcină astfel încât greutatea salvatorilor să fie preluată de 

coarda de sarcină. Dar cu toate că îşi lăsau greutatea în coarda de sarcină această metodă este destul de 
incomodă pentru cei doi care duc targa, ne mai vorbind că targa, doar cadru şi învelitoarea pentru 
victimă cântăreşte 18,6 kg.  
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Concluzii: 
   O atenţie sporită la: 

o Evaluarea traseului ce trebuie parcurs pentru a putea fi împărţite materialele cât mai eficient, 
dacă este posibil chiar şi o schiţă a traseului 

o Marcarea corzilor cu noduri conform codurilor de noduri 
o Tiroliana se foloseşte întotdeauna cu două corzii 
o Targa pe lângă coarda de tracţiune (sarcină) trebuie asigurată cu încă o coarda 
o Salvatorul care însoţeşte targa pe coardă separată trebuie asigurat 
o Waldodenul trebuie asigurat sau dublat 
o Securitatea trebuie sporită cât mai mult posibil  

 
 
 
Recomandări: 
 

o Realizarea unei colaborări eficiente între echipele de voluntari SALVO şi celelalte servicii 
specializate în situaţii de urgenţă, în special Pompierii şi Ambulanţa. 

o Antrenarea echipelor SALVO în probleme legate de logistica intervenţiilor. 
o Stabilirea unor protocoale, tehnici standard pentru intervenţii, cu scopul de a creşte viteza şi de a 

reduce riscul apariţiei unor greşeli. Eventual aceste tehnici şi protocoale ar putea fi promovate la 
nivel naţional, în funcţie şi de prevederile legale. 

o Găsirea unui loc de antrenamente, obţinerea de aprobări pentru a efectua exerciţii în medii 
industriale reale (turnuri de apa, silozuri, hale dezafectate etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Multumim gazdelor franceze pentru 
conditiile si tratamentul oferit, în special lt. 
Jean-Luc MANSER, maior Dominique 
LEHMANN si capitan Roland GEWISS 
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