
Copii rataciti la Gatul Berbecului
Au plecat de acasa cu bicicletele si nu s-au mai intors decat cu jandarmii. Trei copii in varsta de 14 ani din
Sibiu le-au dat mari batai de cap si parintilor, dar si oamenilor legii. Ei au plecat intr-o excursie cu
bicicletele in zona Rau Sadului - Gatul Berbecului si timp de mai bine de 24 de ore nu au mai dat niciun
semn de viata. ingrijiorati ca nu mai raspund nici macar la telefon, parintii au sunat la numarul unic de
urgenta 112 pentru a anunta disparitia copiilor. Jandarmii montani si salvamontistii au plecat in cautarea
lor. I-au gasit in cursul noptii. Cautarea minorilor s-a desfasurat pe trasee convergente. Un echipaj de
Jandarmerie a pornit pe traseul Cisnadie-Sadu-Raul Sadului-Gatul Berbecului, iar altul a mers de la
Serviciul Public Salvamont Sibiu, in timp ce o patrula montana formata din Jandarmi, s-au deplasat pe
traseul Paltinis-Muncel Rozdesti-Gatul Berbecului pentru gasirea minorilor
  
  Echipajul Salvamont-Jandarmi au reusit sa ii gaseasca pe cei trei minori la ora 04.30, in zona Gatul
Berbecului la cantonul Rozdesti.
  
  Copiii au povestit ca au avut intentia de a ajunge de la Gatul Berbecului in Paltinis, insa vazand ca se
insereaza, s-au speriat si s-au intors la cantonul Rozdesti, de unde nu au avut posibilitatea sa ia legatura cu
familiile lor deoarece in zona respectiva telefonia mobila nu are acoperire. 
  
  Au fost anuntati parintii copiilor, care au mers dupa ei la cantonul Rozdesti.
  
  Jandarmii atrag atentia turistilor sa se informeze asupra drumului de parcurs, despre starea vremii pe
munte si sa isi asigure masuri elementare specifice pentru deplasarea pe munte. in situatii de urgenta pot
apela numarul unic pentru apeluri de urgenta 112.
  
  (L. B.)
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