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„Valea celor doisprezece“, oaza de relaxare cu
locuinte in pamant. Cum arata casutele
Un tanar antreprenor pune in practica, in judetul Neamt, un proiect intitulat
„Valea celor doisprezece“, numarul reprezentand casutele ce vor putea fi
inchiriate in scop turistic, scrie Adevarul.ro.
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Pe Drumul National 15 C, intre Piatra Neamt si Targu Neamt, in comuna Dobreni, turistilor li se
pregateste o oferta inedita: un sat de vacanta cu 12 casute ingropate in pamant. Proiectul
denumit „Valea celor doisprezece“ este ideea lui Ionut Buta, un antreprenor curajos care a pornit
sa-si puna in practica ideile in septembrie 2018. Asa cum spunea atunci, complexul se doreste a
fi un loc care sa le readuca aminte musafirilor de vremurile in care fericirea venea din lucruri
simple: „L-am gandit ca un model eco, in care folosim doar lemn, pamant si piatra. Cimentul il
utilizam doar la zidaria din piatra, acolo unde nu avem ce face, cel putin la fatada. La ferestre
montam geamuri din sticla, nu folosim termopan. Complexul va fi pe o suprafata de 5.000 de
metri patrati, si nici o casa nu va semana cu alta. in interior ar trebui sa se mentina o temperatura
constanta de 18-19 grade pe toata perioada anului, iar incalzirea va fi cu sobe. Iluminatul va fi de
la opait si nu vor fi prize in camere pentru ca cei care vor veni aici ar trebui sa se deconecteze,
sa se relaxeze, sa se lipseasca de laptop, televizor si alte gadgeturi“, isi descria proiectul Ionut in
primele zile de la demararea lucrarilor. Dupa un an de munca sustinuta si cu multe dificultati
aparute pe parcurs, acesta a reusit sa finalizeze cinci casute, din care patru cu cate o camera, si
una de tip modul, cu doua spatii de locuit.

„Proiectul e la jumatate, iar la anul il regandesc, pentru ca am nevoie de mai multi muncitori. in
aceasta perioada vreau sa inchei lucrarile la un foisor inchis, care va fi o alternativa pana ce vom
face restaurantul. Ceea ce am realizat pana acum va fi inchis in forma de O, in jurul iazului“,
spune Ionut Buta. Tanarul spune ca una din cele mai grele incercari pentru a contura Valea celor
doisprezece a fost asigurarea constanta a fortei de munca, fie ca a fost vorba de personal
calificat, fie ca era nevoie de muncitori necalificati.
„Cel mai greu e de gasit oameni cu care sa
lucrez aici. Am tot cautat meseriasi ca sa facem baile, dar nu am gasit nici macar muncitori care
sa faca o constructie din caramida, banala. Am incercat si o varianta cu voluntari, dar au fost
interesati spre finalul lucrarii la o casuta. Foarte multi doreau sa vina la un moment dat, dar
atunci deja ne inghesuiam intr-o singura camera si nu eram eficienti. Anul viitor, poate vor fi
voluntari mai din timp“ Cum proiectul este deja functional, chiar daca nu este finalizat intreg
complexul cu 12 casute, spatiile vor fi deschise turistilor pentru perioada sarbatorilor de iarna.
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