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Reşiţa, 05.05.2018

CĂTRE
COLABORATORII MASS-MEDIA
Referitor la aspectele cuprinse în articolul ”O sticlă cu apă şi două conserve - atât au primit
salvatorii din Parcul Domogled” difuzat pe portalul on-line al unei televiziuni publice, în data de
05.05.2018, pentru corecta informare a opiniei publice, Inspectoratul pentru Situații de Urgență
”SEMENIC” al Județului Caraș-Severin face următoarele precizări:
Conform legislației în vigoare, cadrele militare în activitate beneficiază în misiunile
specifice, de următoarele drepturi:
- o normă de hrană zilnică a cărei contravaloare financiară se acordă odată cu drepturile salariale.
Precizăm că fiecare cadru militar deține obligația de a-și asigura, individual, hrana zilnică din aceste
drepturi;
- în cazul misiunilor de lunga durată (a căror durată depășește 4 ore) personalul participant la
intervenție beneficiază de un supliment de hrană, în natură, echivalent a 2000 calorii/zi de persoană.
Astfel, pachetul individual la care se face referire în articolul difuzat, constituie de fapt, un
supliment de hrană alocat militarilor, pentru efortul îndelungat presupus de caracteristica acestui tip de
misiune.
Menționăm, totodată, că s-au respectat cantitățile de alimente și apă regăsite în prevederile
legale în vigoare.
În plus, pe lângă acordarea alimentelor și a apei, conform normelor în vigoare, cu sprijinul
Direcției Silvice, s-a distribuit și apă minerală participanților la intervenție. De asemenea, în zona de
lucru s-au asigurat transporturi de apă, de la un izvor aflat în apropiere.
Facem, de asemenea, mențiunea ca intervențiile pentru stingerea incendiilor de pădure se
realizează de către inspectoratele județene pentru situații de urgență, în cooperare cu Direcțiile Silvice,
Comitetele Locale pentru Situații de Urgență, Servicii Voluntare pentru Situații de Urgență și alte
structurii funcționale cu atribuții în domeniu.
Conform procedurilor de lucru, în cazul unor intervenții de lungă durată pentru gestionarea
incendiilor de pădure, cazarea celor care intervin se poate realiza în tabere dotate cu paturi, corturi,
saltele, toalete ecologice și alte materiale necesare, în apropierea zonei de intervenție.
Punctual, la intervenția din Parcul Național Domogled – Valea Cernei, derulată în perioada
27.04-04.05.2018, conducerea inspectoratului nostru a dispus identificarea soluțiilor pentru cazarea
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echipajelor de intervenție sosite în sprijin din județele limitrofe Timiș și Gorj, în misiunile cu durata de
2 zile/serie de militari, în condițiile existente în zona de competență.
Astfel, cu sprijinul autorităților publice locale, cazarea echipajelor operative s-a realizat în
sala de sport a Școlii Gimnaziale cu clasele I-VIII din Topleț, clădire ce dispune inclusiv de grupuri
sanitare cu toalete și apă curentă.
Pe toată durata intervenției, toți pompierii militari au beneficiat de aceleași condiții de
hrănire și cazare.
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