
SALVATI SINAIA
CEL MAI NOU HOTELVECHI {I NOU

MOTTO:  pasivitate `nseamn\ complicitate !

Sinaia, cartierul Furnica

hotel Sinaia, cel mai vechi hotel din Sinaia 
fotografie de epoc\ din anul 1900.

hotel Bulevard,
cel mai nou hotel din Sinaia 

CEL MAI VECHI HOTEL: despre 

primul [i cel mai vechi hotel din Sinaia 

nu se mai [tiu multe lucruri. Au r\mas 

doar câteva imagini [i tot mai pu]ine 

a m i n t i r i .  ~ n t r - o  i l u s t r a t \ d i n  

1900,”hotelul Sinaia” ne apare ca o 

cl\dire `n stil elve]ian, modest\, 

lini[tit\[i echilibrat\, `nconjurat\de 

vegeta]ie, cu o ampl\teras\la parter [i 

cu balcoane traforate din lemn la etaj. 

Mai târziu acest hotel, despre care [tim 

c\era situat la limita parcului central, a 

ars, fiind `nlocuit la `nceput de hotelul 

Balnear, disp\rut [i el [i mai târziu de 

actualul hotel Palace.

CEL MAI NOU HOTEL din Sinaia se 

cheam\”Bulevard”. El s-a ridicat sub 

privirile indulgente ale sin\ienilor, 

invadând cu neobr\zare terenul 

eliberat prin demolarea abuziv\a unei 

cl\diri de patrimoniu, cl\dire valoroas\ 

`n special prin faptul c\apar]inea unui 

front construit unitar [i deosebit al bd. 

Carol I, ”strada mare” a sta]iunii. 

M\rimea, stilul [i volumetria hotelului 

cel nou, nu au nimic `n comun cu 

cl\dirile ̀ nvecinate. 

Nu au fost prev\zute locuri de parcare, 

curtea de ambalaje a ajuns treptat `n 

strad\iar ma[inile de aprovizionare 

blocheaz\mai mereu trotuarul. 

Cl\direa s-a `nt ins cu 

nesim]ire, treptat, ca un 

cancer, ocupând azi aproape 

tot terenul disponibil. Doar 

cei care nu au v\zut cum a 

fost construit\, `ndr\znesc 

s\intre `n aceast\construc]ie 

r i d i c a t \ d i n  b e ] e  d e  

chibrituri,care `ncalc\mai 

toate regulile de urbanism, 

pe cele de bunsim] [i care, 

din punct de vedere al 

protec]iei la incendiu nici m\car nu ar 

trebui s\existe. Mult mai b\trân, dar plin 

de noble]e [i `n]elepciune, hotelul 

P\ltini[ devenit f\r\voia sa vecin cu 

acest\caricatur\, prive[te ru[inat [i plin 

de ̀ ngrijorare hotelul cel nou amintindu-

[I cu nostalgie vremurile de aur ale 

ora[ului, pe care le-a tr\it din plin.

NU E PROST CINE CERE: promotorul 

acestei ”realiz\ri” e un om de afaceri 

sin\ian, extrem de activ, cu mult\putere 

de munc\[i in]iativ\, care d\de lucru 

multor  concet\]eni .  Nu mereu 

`ns\energia debordant\, suportul 

financiar [i bunele inten]ii sunt 

suficiente pentru a garanta un lucru de 

calitate. {i pentru asta, cred c\e 

important ca astfel de oameni bine 

inten]iona]i, s\fie sus]inu]i [i sf\tui]i cum 

s\`[i foloseasc\cu chibzuin]\ banii [i nu 

`ncuraja]i `n ai risipi f\r\noim\. Chiar 

dac\, pe termen scurt, noul hotel poate 

fi o afacere de succes, pe termen lung 

se va dovedi c\nu reprezint\decât un 

mare depozit de materiale de 

construc]ie folosite.

M|RUL STRICAT: dac\ pui `ntr-o 

lad\cu mere frumoase unul stricat, `n 

scurt timp boala va cuprinde [i merele 

s\n\toase. Apari]ia acestui nou hotel 

`ntr-un loc nepotrivit a `mboln\vit 

`ntreaga zon\care pân\atunci nu 

”suferea” decât de lini[te, calm [i aer 

curat. Zona s-a aglomerat, vegeta]ia a 

disp\rut, ̀ n schimb au ap\rut chi[curi de 

tot felul, reclame agresive c`t un perete, 

[i asta pentru c\r\ul atrage dup\sine tot 

r\u. 

~n loc de concluzie, ̀ ntr-n viitor ideal dar 

posibil, cred c\ar merita s\d\râm\m cel 

mai nou hotel, aruncând m\rul stricat 

din lada cu mere bune, pentru ca `n 

locul lui, `n semn de respect pentru noi 

dar [i pentru adev\ratele valori ale 

Sinaiei, s\-l reconstruim pe cel mai 

vechi. 
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