
Refugiu montan, dus la Caltun cu elicopterul
Peste 35 de oameni lucreaza pentru instalarea unui nou refugiu langa lacul Caltun din Muntii Fagaras, la
2.150 de metri altitudine. Noul refugiu, realizat la standarde moderne, este o investiþie a Consiliului
Judeþean Sibiu, prin intermediul Serviciului Public Salvamont Sibiu, si va asigura condiþii optime de
protecþie pentru 22 de turisti si 4 salvamontisti.
  
  "Avem in judetul Sibiu o parte importanta a Muntilor Fagaras, de o frumusete deosebita, pe care ni-i
dorim vizitati de cat mai multi turisti. Asa ca acest nou refugiu este o investitie mai mult decit necesara
pentru siguranta turistilor, in conditiile in care vechiul refugiu, construit in urma cu 4 decenii, a ajuns
intr-o stare avansata de degradare ", a precizat Ioan Cindrea, presedintele Consiliului Judetean Sibiu.
  
  Refugiul a costat aproximativ 150 de mii de lei si este realizat din lemn stratificat care va fi acoperit
dupa montarea in locatie cu tabla speciala, se arata intr-un comunicat al Consiliului Judetean Sibiu. Pentru
inceput, echipele de salvamontisti, voluntari si constructori au montat structura la baza muntelui, langã
Carþisoara, iar in zilele urmãtoare, in funcþie de condiþiile meteorologice, aceasta va fi ridicatã pe
bucãþi cu ajutorul unui elicopter de mare capacitate pus la dispoziþie de Ministerul Afacerilor Interne.
Aparatul de zbor a fãcut deja o recunoastere a zonei pentru identificarea condiþiilor de aterizare si de
operare.
  
  "Vreau sa multumesc Consiliului Judetean Sibiu, primariilor din Carta si Cartisoara si nu in ultimul rand
voluntarilor pentru sprijinul acordat in acest proiect. Este o realizare deosebita, cu design deosebit care,
pe langa protejarea turistilor prinsi pe munte de vremea rea sau de noapte, va fi si o baza pentru patrulele
Salvamont care isi desfasoara activitatea in timpul verii ", a declarat Adrian David, seful Serviciului
Public Salvamont Sibiu.
  
  Dupa montarea refugiului, vechea constructie va fi taiata si transportata la baza muntelui, iar in locul ei
se va realiza o platforma pentru aterizarea elicopterelor de interventie.
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