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BULETIN INFORMATIV
*
În perioada 08.02.2018-11.02.2018, la Cabana Genţiana din Munţii Retezat s-a
desfăşurat un eveniment organizat de către Clubul Alpin Român, eveniment intitulat
,,Memorialul Cuxi” (aflat la a 11- a ediție, organizat în memoria tânărului alpinist
român Alexandru Brăduț Șerban (CUXI), mort în avalanșă la 11 februarie 1983) la
care au participat 60 de alpinişti, ghizi montani şi cunoscători ai muntelui, eveniment
la care Jandarmeria Română a primit invitaţia de a participa şi de a face schimb de
experienţă.
Forţele angrenate de Jandarmeria Română au fost:cadre militare aparţinând
Inspectoratului General al Jandarmeriei Române şi Inspectoratului de Jandarmi
Judeţean Hunedoara; 2 auto 4×4, 2 ofițeri, 18 jandarmi montani, 2 echipe de
intervenție montane (Echipa Națională Montană și Echipa Inspectoratului de
Jandarmi Judeţean Hunedoara).
În cadrul atelierului de căţărat constituit pe gheţarul din apropierea Cabanei
Genţiana, jandarmii montani au escaladat peretele de gheaţă împreună cu membrii
clubului de alpinism, pregătindu-se împreună.
De asemenea, au fost distribuite 50 de pliante informative cu privire la
salvarea aeriană din zona montană - proiectul european Garda Elveţiană de Salvare
Aeriană - Jandarmeria Română;
Menţionăm că echipa de intervenţie montană constituită la nivelul
Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Hunedoara ( formată din 6 membrii titulari şi 6
rezervă ) au participat la activități de pregătire în comun cu echipa de intervenție

constituită la nivelul Jandarmeriei Române, punându-se accent pe tehnici de mers în
zăpadă folosind colțarii și deplasarea pe trasee turistice dificile, accidentate.
De asemenea, s-a exersat modul de acţiune al echipei de intervenţie în situaţia
în care ar fi semnalate persoane rătăcite sau dispărute în Masivul Retezat.
**
În data de 11 februarie a.c., în jurul orei 12.35, jandarmii din cadrul Postului de
Jandarmi Montan Parâng au auzit ţipete în timp ce patrulau în stațiune, în zona
intrării pe Pârtia B.
Jandarmii s-au deplasat spre zona respectivă unde au găsit o persoană de sex
feminin accidentată, în urma unei căzături de pe schiuri, în timpul coborârii pârtiei.
Patrula a trecut la asigurarea zonei și îndepărtarea curioșilor în timp ce soțul
acesteia a solicitat prin apel „S.N.U.A.U. 112” intervenția ambulanței.
La fața locului a sosit un echipaj S.M.U.R.D. care a preluat victima și
împreună cu echipajul de jandarmi și un membru voluntar de la Serviciul Salvamont
au transportat-o la ambulanța S.M.U.R.D.
Numita G.G., în vârstă de 34 ani a fost transportată la Spitalul de Urgență
Petroșani.
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