
Schiatul, legat ombilical de investitori privati
Autoritati optimiste, investitori pesimisti. Se vorbeste despre domeniul schiabil Cindrel-Paltinis.
Specialisti lucreaza la optimizarea zonei. Pe hartie, planuri mari transforma Paltinisul in centrul schiului
romanesc. Doar pe hartie. 
  
  70 de mii de euro s-au investit in conturul domeniului schiabil Cindrel – Paltinis. O firma franceza a
castigat un contract de consultanta menit sa fie transformat in primul pas catre transformarea completa a
unei zone ce sta in amortire de zeci de ani. `Francezii au lucrat la un studiu de fezabilitate pentru
domeniul schiabil de la Paltinis. Au prezentat niste concluzii pe care exista obiectiuni si cereri de
clarificare. In curand vom avea forma finala asupra acestui studiu. E un proiect bun si realizabil, care
vizeaza dezvoltarea zonei pe urmatorii 10 ani. E prematur sa ne dam cu parerea si nu vreau sa tratez
proiectul ca un fapt divers`, spune Klaus Iohannis, primarul municipiului Sibiu. Teoretic, proiectul ar
urma sa intre acum in cea de-a doua faza, cea de reamenajare si extindere a domeniului dupa care se vor
cauta solutii pentru `ameliorarea cailor de acces` dupa care vine randul planului de investitie. Autoritatile
estimeaza planul de investitii pe 3-5 ani, fondurile urmand sa provina din parteneriate public-private sau
din investitii locale si straine. `S-a lucrat la un studiu de fezabilitate. Speram ca anul acesta sa il facem si
pe urma sa punem problema inceperii lucrarilor. Trebuie facut rost de fonduri`, spune Martin Bottesch,
presedintele Consiliului Judetean. 
  
  Acestea sunt planurile autoritatilor, care pe hartie suna foarte bine. Insa realitatea o cunosc doar cei care
au investit in zona, care stiu exact riscurile unei asemenea investitii dar si posibilitatea realizarii ei. `
Foarte bine ca vor sa faca acest domeniu schiabil. Poate asa isi vor da seama si ei ce inseamna
infrastructura pentru un domeniu schiabil. Toate investitiile in acest domeniu depind de autoritati. Si ele
ingreuneaza dezvoltarea pentru ca nu exista cai de acces, nu exista parcari`, spune Milena Bota,
investitor in partia Oncesti, cea mai veche partie din Paltinis. `Acest proiect presupune o
supradimensionare totala a zonei. De la parcari, locuri de cazare, restaurante. Consiliul Judetean ar
urma sa investeasca 35 de milioane de euro doar in aceasta infrastructura. Investitiile serioase urmeaza
de abia apoi. O telegondola costa, de exemplu, in jur de 22 de milioane de euro. Vorbim de cateva sute
de milioane de euro in total, fonduri care pot veni doar din sectorul privat`, spune Dan Buta, unul dintre
asociatii partiei Trecatoarea Lupilor din Gura Raului. 
  
  Partia din Gura Raului are planuri mari pentru anul viitor. Sezonul urmator partia se va lungi cu 1.5
kilometri iar accesul pe partie se va face cu telescaun. In acest moment partia are in jur de 600 de metri si
e deservita de un teleschi. `Vom ajunge cu partia pana pe Valari in viitor. Vom avea in jur de 10-15
tunuri de zapada pentru o asemenea suprafata`, mai spune Dan Buta. Resortul deschis la intrarea in
Paltinis, Arena Platos, va avea in acest sezon cinci partii de schi si un snowpark dedicat amatorilor de
sporturi extreme. Pana in acest moment, la Arena Platos sunt deschise doua partii, una pentru schiorii
amatori si una de dificultate medie. Partiile complexului vor fi deservite de patru instalatii pe cablu cu
capacitate de transport de peste 4000 de persoane pe ora. Pentru alimentarea tunurilor de zapada care au
produs majoritatea zapezii de pe partie, investitorii resortului au creat un rezervor special de apa,
construit dupa tehnici austriece. In total, Arena Platos are peste 250 de locuri de parcare. `Pe ambele
partii se schiaza in conditii bune si suntem fericiti ca am reusit sa oferim sibienilor un resort modern. Am
conceput aceasta mini statiune ca un loc de agrement pentru familii. Din acest motiv am insistat pe
scoala de schi, unde avem doi dintre cei mai buni profesori din tara, Andy Fazekas pe partea de
snowboard, multiplu campion national si un sportiv cu rezultate excelente si in strainatate si Andra
Curuta, pe partea de schi, sportiva care a facut parte chiar si din lotul olimpic de schi al Romaniei`,
spune Martin Freinademetz, unul dintre investitorii complexului Arena Platos. 
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