
SALVATI SINAIA
PORTILE ORASULUI~N DRUM SPRE SINAIA:

MOTTO:  pasivitate `nseamn\ complicitate

Sinaia, cartierul Furnica

intrarea dinspre 
TARGOVI{TE

intrarea dinspre 
BUCURE{TI

intrarea dinspre 
BRA{OV

gara din
SINAIA

ORA{UL SAU STA}IUNEA? Doi tineri 
m-au ̀ ntrebat mai demult ̀ n tren ce gar\ 
urmeaz\. Sinaia, le-am r\spun imediat. 
Dup\o scurt\ pauz\, cei doi au ̀ ntrebat 
din nou: ora[ul sau sta]iunea?

 L\sând la o parte aparenta ei 
simplitate, `ntrebarea este justificat\ [i 
plin\ de sens. Ea se refer\ de fapt la 
a[tept\rile celor ce viziteaz\ Sinaia. ~n 
realitate turi[tii ̀ [i doresc s\ cunoasc\ [I 
s\ vad\ zona istoric\, muntele, 
Mân\stirea, castelul Pele[ [i mai pu]in 
partea urban\ sau industrial\ a 
ora[ului. Ce g\sesc ei de fapt, se afl\ ̀ n 
spatele ”por]ilor ora[ului” [i se 
formeaz\ pe fundalul unei ”prime 
impresii” mai degrab\ re]inute decât 
pozitive.

PRIMA IMPRESIE: Se spune c\ ”nu ai 
niciodat\ o a doua [ans\ s\ faci o prim\ 
impresie bun\”. {I aceast\ ”prim\ 
impresie” o ai chiar de la intrare. 

Cuno[ti omul gospodar `nc\ de cum 
intri `n curtea casei lui. Gardul reparat 
este proasp\t vopsit, poarta nu 
scâr]âie, aleea din curte a fost 
m\turat\, iarba a fost tuns\, florile sunt 
plivite [i pomii `ngriji]i. Dac\ ne gândim 
la Sinaia ca la ograda unui gospodar, 
constat\m c\ ”por]ile ei de intrare” cam 
scâr]âie.

DE LA TARGOVI{TE. Venind de la 
Târgovi[te, Sinaia ne prime[te la umbra 
unui fag falnic, `ntr-o rân\[i discret. 
Zgâl]âi]i zdrav\n dup\ coborârea de pe 
P\duchiosu, `ncepem `ncet s\ne 
revenim privind lâng\ noi p\durea [i 
apele pârâului Vânturi[ [i abia dac\ 
observ\m pl\cu]a indicatoare de intrare 
`n ora[. ~n schimb este lini[te [i 
cur\]enie pentru c\, `n lipsa oric\rui 
trotuar, nu ai cum s\ ajungi aici pe jos 
iar cei ce vin cu ma[ina nu pot opri din 
cauza lipsei unui refugiu de parcare.

DE LA BUCURE{TI. Venind dinspre 

Bucure[ti, Sinaia i[i a[teapt\ vizitatorii 
la un cap de pod, cu obi[nuitele 
marcaje rutiere plasate anost [i greu de 
v\zut, suprapuse peste garduri diferite 
[i divers colorate, un loc ne`ngrijit [i 
strâmt care ̀ ncepe s\ semene din ce ̀ n 
ce mai mult cu o groap\de gunoi. Ai 
senza]ia c\ intri ̀ n minunata sta]iune pe 
u[a din dos, cea rezervat\ de obicei 
servitorilor. Apoi `]i apar `n drum ni[te 
blocuri, o fabric\, din nou blocuri [i te 
`ntrebi cu `ngrijorare: unde este 
sta]iunea turistic\ Sinaia?

DE LA BRA{OV. Venind de la Bra[ov, 
Pepsi Cola [i Sinaia ne ureaz\”bun 
venit”, fiecare `n felul s\u, de la 
`n\l]imea unui mare panou publicitar, 
sub privirile vigilente ale camerelor de 
supraveghere. Dac\ ̀ n ora[ un astfel de 
panou electronic poate fi binevenit, aici 
el este absolut inutil. Pentru a putea citi 
mesajele care se succed ai nevoie de 
un mic r\gaz. Ca pieton nu po]i z\bovi 
pentru c\ nu sunt trotuare [i nici treceri 

de pietoni iar conduc\torii auto care 
intr\`n aceast\ periculoas\ intersec]ie 
sunt preocupa]i de cu totul altceva.

GARA SINAIA este cu siguran]\ cea 
mai important\ poart\ de intrare ̀ n ora[ 
pentru c\aici, `n afar\ de frumuse]ea [i 
valoarea istoric\ a cl\dirilor ce compun 
acest ansamblu, se `ntâlnesc dou\ 
dintre cele mai importante c\i de 
comunica]ie ale României: calea 
ferat\[i  Drumul Na] ional nr.1,  
Bucure[ti- Bra[ov. Zilnic, ̀ n acest loc se 
concentreaz\ un num\r foarte mare de 
c\l\tori, turi[ti [i localnici adu[i de tren 
sau de transportul auto ̀ n comun. Ajuns 
`n gar\, prima impresie este de 
dezordine [i de abandon pentru ca 
imediat s\ te treze[ti dezorientat printre 
mai mul]i oameni gr\bi]i, angrena]i ̀ ntr-
o mi[care aleatorie, pierdut `ntr-un 
spa]iu larg pe unde trec `n acela[i timp 
tot felul de ma[ini prin orice loc [i `n 
orice direc]ie.

Vorbind deci despre cum arat\ ”por]ile 
de intrare” ale ora[ului, indiferent de 
unde ai venii, dinspre Târgovi[te, de la 
Bucure[ti sau Bra[ov, c\l\torind cu 
ma[ina, pe jos sau cu trenul, sta]iunea 
Sinaia merit\ mult mai mult.
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