
SALVATI SINAIA
ALBUMUL CU FOTOGRAFII STATIUNEA BALNEARA

MOTTO:  nu po]i pre]ui dac\ nu cuno[ti

Sinaia, cartierul Furnica

1. hotelul CARAIMAN
    cl\direa ini]ial\
2. vila Holiday
    existent\ [i azi
3. fântâna artezial\ din parc.
4. bd.CAROL I (fost Ghica)
5. hotelul BALNEAR
    distrus `ntr-un incendiu
6. casa STURDZA
    demolat\ de curând
7. pavilionul de muzic\
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A[a ar\ta zona central\a sta]iunii balneare 
Sinaia ̀ n anul 1900. Po]i vedea ̀ n prim plan 
Parcul Central cu fântâna artezian\[i 
hotelul Caraiman iar `n planul `ndep\rtat 
po]i distinge ̀ n lungul bd. Dimitrie Ghica (azi 
Carol I) c`teva dintre cl\dirile ce mai exist\ [i 
ast\zi: vila Holiday, casa Sturdza ?, vila 
Costinescu [.a.m.d.

Sunt desigur [i lucruri care s-au schimbat. 
Hotelul Balnear a ars iar pe locul lui s-a 
construit mai târziu hotelul Palace, vechiul 
pavilion de muzic\a disp\rut fiind recent 
ref\cut `ntr-o form\ stilizat\, regretabil de 
multe din casele de pe bulevard ca [i cur]ile 
lor generoase nu mai sunt fiind `nlocuite `n 
general cu construc]iile m\t\h\loase, 
nereprezentative [i agresive ale epocii 

comuniste muncitore[ti: hotelul Sinaia, 
hotelul Montana, Complexul Comercial, 
Complexul Prestarea, Posta. Dar nu 
`nlocuirea unor construc]ii vechi cu altele 
noi este de fapt problema, ci schimbarea 
dramatic\de atitudine fa]\ de patrimoniul 
construit [i cultural având ca rezultat o 
degenerare calitativ\ continu\ a atmosferei 
generale din Sinaia. 

Privind `n ansamblul ei vechea imagine, 
ceea ce te frapeaz\ este calmul, ordinea [i 
raportul firesc dintre construc]ii [i cadrul 
natural care r\mâne dominant. ~n lungul 
bulevardului central cl\dirile sunt de 
dimensiuni modeste, de obicei vile cochete, 
mult retrase fa]\ de strad\, având `n fa]\ o 
`ntins\ zon\ verde. Sinaia ne apare lini[tit\, 

a[ezat\ [i destins\, a[a cum `i st\bine unei 
sta]iuni balneare, renumit\pentru aerul 
ozonat [i peisajul lini[titor.

Nu `ntâmpl\tor lucrurile au stat a[a pentru 
c\ Sinaia beneficia `nc\ din 1900 de o 
concep]ie unitar\de dezvoltare urban\ 
materializat\ `n anul 1901 `n unul din 
primele regulamante de urbanism din ]ar\. 
Profitând de cadrul ei natural deosebit, de 
factorii de mediu favorabili, de o amplasare 
geografic\ fericit\ dar [i de prezen]a 
Castelului Pele[ [i a Familiei Regale, Sinaia 
s-a dezvoltat impetuos, devenind `n 
perioada interbelic\ cea mai important\ 
sta]iune balnear\ din România. Din p\cate, 
din acel moment a `nceput [I continu\ 

declinul permanent al localit\]ii,care b`jbâie 
`ntre vechiul ei statut de sta]iune de elit\[i 
interesele imobiliare m\runte  ̀ ntre turism [i 
industrie, ̀ ntre lucrul de calitate bine f\cut [i 
cantitatea pl\titorilor de taxe, ̀ ntre parcurile 
lini[tite [i cartierele aglomerate. Discut\m 
despre o pierdere de identitate, despre 
ignorarea tradi]iei, despre dispre]ul cras fa]\ 
de valori `n contextul unei lipse acute de 
viziune.

Privind poza de azi a sta]iunii, ora[ul Sinaia 
pare r\t\cit prin desi[ul unei p\duri pe care 
nu o mai poate vedea ”din cauza copacilor” 
`n c\utarea unei poteci care s\ o duc\spre 
un viitor pe care [i-l dore[te [i pe care `l 
merit\.

Ca o trist\ concluzie cu privire la starea 
sta]iunii Sinaia, parafrazându-l pe T\nase 
putem spune cam a[a: ”am distrus tot ce-
am avut, [i cu asta ce-am f\cut?”

SINAIA, 17.04.2010, arh.MANEA Nicolae Dan


