
Adapostiti in stana
Zece elevi de liceu insotiti de un dascal au vrut sa ajunga in varful Moldoveanu duminica, dar au avut
ghinion la coborare. S-au intors pana la cabana doar unul dintre ei cu profesorul, iar restul s-au ratacit pe
poteci nesemnalizate. Din fericire nu au patit nimic, iar salvamontistii i-au gasit ieri, teferi si nevatamati. 
  
  Incidentul s-a petrecut acum doua zile. Grupul de elevi de liceu, cu varste de 17 sau 18 ani au pornit
intr-o excursie de o zi, o drumetie prin muntii Fagarasului, si au vrut sa ajunga in Varful Moldoveanu.
S-au incumetat sa urce desi niciunul nu avea experienta iar dovada sta faptul ca nici nu erau echipati
corespunzator. La coborare insa au avut un ghinion de zile mari. La un moment dat s-au despartit si
numai doi au mai ajuns la cabana la Balea. Profesorul si inca un elev. Vazand ca restul grupului nu mai
ajunge la cabana, acestia au anuntat imediat serviciul salvamont. Salvatorii montani au plecat imediat in
cautarea celor 9 tineri rataciti. Au scotocit fiecare centimetru din munte, iar ieri de dimineata au reusoit sa
ii gaseasca. " Ei au coborat pe versantul sudic si nu au mai stiut sa se intoarca. La un moment dat au gasit
un adapost al ciobanilor unde au innoptat ", spune directorul Serviciului Salvamont Sibiu, Adrian David.
Tinerii care s-au ratacit au petrecut o noapte la o stana, peste care au dat in timp ce cautau o cale sa
ajunga la drumul semnalizat. Din fericire, temperaturile la munte nu au fost foarte scazute, ci chiar
pozitive, asta in ciuda faptului ca mai exista inca zapada. Asa se face ca nimeni nu a patit nimic, iar
salvamontistii i-au gasit pe tineri in stare buna. I-au dus apoi spre cabana de unde au coborat ieri seara
pentru a pleca spre casa. Cu toate ca nimeni nu a patit nimic, incidentul probabil nu il va uita niciunul
niciodata.
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