Adevarul, 15.05.2009
http://www.adevarul.ro/articole/ramnicu‐valcea‐se‐construieste‐un‐adapost‐pentru‐situatii‐de‐
urgenta‐la‐cota‐1‐560.html

Râmnicu Vâlcea: Se construieşte un adăpost pentru situaţii de urgenţă la cota 1.560
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Reprezentanţii Parcului Naţional Buila Vânturariţa caută voluntari pentru a
reconstrui refugiul turistic de la Curmătura Builei, cota 1.560 de metri, în zona
centrală a crestei.

Iubitorii de munte sunt invitaţi să ajute la dărâmarea vechiului sediu şi la ridicarea celui nou.
Construcţia refugiului costă 10.000 lei, bani proveniţi din donaţiile a 2% din impozit, în 2008,
către Asociaţia Kogayon care administrează parcul. „Adăpostul va fi ridicat din lemn şi acoperit
cu şiţă. Până la 22 mai trebuie să găsim voluntari, adăpostul trebuind să fie gata pe 31 mai.
Obştea Moşnenilor din Bărbăteşti ne-a strijinit cu lemnul de care avem nevoie”, a declarat Florin
Stoican, preşedintele Asociaţiei Kogayon. Administraţia parcului va asigura transportul
materialelor cu maşina pe un drum forestier până la stâna din Cacova, iar de acolo vor fi cărate
de oameni. „Avem nevoie de 60-70 de voluntari care să ne ajute cu transportul lemnului. Vom
demola vechea clădire care s-a deteriorat şi vom ridica alta în locul ei. Refugiul turistic va avea
două camere care pot adăposti 10 persoane care se află în situaţie de urgenţă”, spune Stoican.
La ridicarea refugiului o să ajute membri din cadrul Asociaţiei Kogayon, reprezentanţi de la
salvamont şi de la administraţia parcului. Persoanele care doresc să facă voluntariat pot cere
informaţii la 0723.071648 sau la adresa florin@buila.ro.
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Tabara de voluntariat Refugiu nou in Buila

La sfârsitul lunii mai, se reconstruieste refugiul turistic de la Curmatura Builei (1560 m), in zona
centrala a crestei. Nu se reconstruieste singur, cum nici nu s-a darâmat singur, ci trebuie ajutat.
De aceea, reprezentantii parcului national ii invita pe iubitorii muntelui sa se alature acestei
initiative. Materialele noi vor fi cumparate din banii Asociatiei Kogayon, bani proveniti din ceea
ce s-a strâns din donatiile a 2% din impozit in anul 2008. "Administratia Parcului National BuilaVânturarita va asigura transportul materialelor cu masina pe drumul forestier, pâna in cel mai
apropiat punct - stâna din Cacova, iar oamenii vor mai pune si umarul la lucrare. Obstea
Mosnenilor Barbatesti ne sprijina cu lemn pentru grinzile ce trebuie inlocuite si va semna un
protocol prin care se obliga sa mentina cladirii destinatia de refugiu turistic.", a declarat Florin
Stoican, responsabil relatii cu comunitatile, educatie ecologica si turism din cadrul
Administratiei Parcului National Buila Vânturarita.
Stâna va ramâne in continuare in cealalta cladire, reconstruita acum câtiva ani. Prima etapa, cea a
transportului materialelor si demolarea actualei cladiri, urmeaza sa aiba loc in 22 - 24 mai. Pâna
la sfârsitul lunii ar trebui sa fie totul gata. Noua cladire va fi un refugiu din lemn, cu doua
camere, deschis in permanenta. Informatii la florin@buila.ro, florinstoican@yahoo.com,
0723/071648. (M.F.)
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Ziua Parcului Naţional Cozia, sărbătorită la Călimăneşti

• Refugiu nou în Buila
La prima sărbătorire a Zilei Parcului Naţional Cozia, care a avut loc recent la Călimăneşti,
acţiune desfăşurată prin proiectul „Declararea zilei de 10 mai ca zi a Parcului Naţional Cozia”,
finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România prin programul „Spaţii Verzi” a reunit
în jur de 300 de persoane, majoritatea elevi din zona parcului. Pavel Prundurel, şeful Percului
Naţional Cozia a spus că i s-a împlinit în felul acesta un vis. „S-a împlinit un vis, acela ca parcul
nostru să aibă o sărbătoare pe care să o aniversăm an de an pe viitor.”
În aceeaşi perioadă, în Parcul Naţional Buila Vânturariţa se reconstruieşte refugiul turistic de la
Curmătura Builei (1560 m), în zona centrală a crestei. Asociaţia Kogayon a strâns bani pentru
cumpărarea materialelor din donaţiile a 2% din impozit în anul 2008. „Administraţia Parcului
Naţional Buila-Vânturariţa va asigura transportul materialelor cu maşina pe drumul forestier,
până în cel mai apropiat punct - stâna din Cacova, iar oamenii pune apoi şi ei umărul la lucrare.
Obştea Moşnenilor Bărbăteşti ne sprijină cu lemn pentru grinzile care trebuie înlocuite şi va
semna un protocol prin care se obligă să menţină destinaţia de refugiu turistic a clădirii.", a
declarat Florin Stoican, de la Administraţia Parcului Naţional Buila Vânturariţa. Transportul
materialelor si demolarea actualei clădiri urmează să aibă loc în perioada 22 - 24 mai, iar până la
sfârşitul lunii adăpostul cel nou ar trebui terminat. Noua clădire va fi un refugiu din lemn, cu
două camere, deschis în permanenţă.

