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MOTTO:  pasivitate `nseamn\ complicitate!

Sinaia, cartierul Furnica

cele câteva cladiri noi la care nu mai po]i
ajunge `n siguran]\ … decât pe jos.

str.Mihail Eminescu

acesta e singurul acces la casele din zon\ noua re]ea de hidran]i este ”la p\mânt”.

Pentru a fi considerat construibil,un 

teren trebuie sa indeplineasca simultan 

mai multe conditii minime: sa aiba o 

anumita suprafata, o deschidere 

suficient de mare la strada, sa se afle in 

perimetrul construibil al localitatii, sa nu 

fie afectat de restrictii, sa aiba drum de 

acces si sa dispuna de utilitati. Cind 

vorbim despre concesiuni, suprafetele 

terenurilor si pretul lor de referinta sunt 

stabilite de catre consiliile locale pe 

baza rapoartelor specialistilor dar si a 

unui plan de urbanism zonal iar 

concesionarea se face de obicei prin 

l i c i t a t i e  p u b l i c a .  C a n d  s u n t  

concesionate terenuri pentru locuinte, 

unitati turistice sau diferite alte 

obiective, acestea trebuie sa fie 

construibile, adica sa indeplineasca cel 

putin conditiile enuntate mai sus.

Spre exemplu, acum cativa ani, venind 

in sprijinul solicitarilor sinaienilor, pe 

s t rada Miha i  Eminescu,  s -au  

concesionat mai multe terenuri pentru 

locuinte si atunci toata lumea a fost 

incantata. Putin mai tarziu insa au 

inceput sa apara problemele. Strada 

Mihai Eminescu era de fapt pe acea 

portiune un drum forestier cu folosire 

ocazionala, neadaptat unui trafic greu. 

Terenurile concesionate, situate de o 

parte si de alta a drumului, aveau o 

panta accentuata, erau ocupate cu 

vegetatie forestiera si intreaga zona 

era complet lipsita de utilitati. Asta 

inseamna ca de fapt terenurile nu erau 

construibile si ca orasul nu era pregatit 

pentru a asimila aceasta noua zona 

rezidentiala. Efectele acestei abordari 

superficiale se pot vedea cu usurinta 

azi. Datorita conditiilor extrem de 

dificile, sunt foarte putini cei care au 

cons t ru i t  pe  aces te  t e renu r i  

concesionate. Ceea ce la inceput 

parea un ajutor acordat sinaienilor s-a 

transformat intr-o problema pentru ca 

terenul dificil de fundare, accesul greoi 

si lipsa de utilitati au dus la majorarea 

semnificativa a costurilor estimate 

initial si in multe cazuri la abandonarea 

investitiei. In lipsa unor reglementari 

unitare, oamenii au fost lasati sa se 

descurce fiecare cum a putut. Unii au 

defrisat anticipat terenul concesionat 

producand involuntar destabilizarea 

acestuia. Cei care au construit au intrat 

cu utilaje grele afectand infrastructura 

drumului. Pe cheltuiala lor, oamenii, 

victime colaterale ale acestei situatii, si-

au adus apa, curent electric si gaz 

metan. Din pacate, lucrurile nu s-au 

oprit aici pentru ca unui ”istet” i-a venit 

ideea sa ingroape conducta de apa 

potabila chiar pe la baza zidului de 

sprijin al drumului. Terenul afanat din 

sapatura si neetanseitatile conductei 

au adus cantitati insemnate de apa care 

s-au acumulat la fundatia zidului de 

sprijin care, dup ce 100 de ani nu a avut 

nici o problema, a cedat antrenand cu el 

si o parte din drum. Autoritatile s-au 

multumit sa restrictioneze accesul greu 

in zona dar repararea raului facut din 

ignoranta, va costa comunitatea multe 

zeci de milioane de euro. Astazi zona 

arata mai rau decat inainte si a fost 

practic abandonata de toata lumea. Cu 

accesul restrictionat, plina de noroaie 

permanente alimentate de apele care 

se scurg de pe versantul defrisat, in loc 

sa devina un minunat microcartier 

rezidential nou, strada Mihai Eminescu 

arata astazi ca dupa razboi (cu 

deosebirea ca dupa razboi functiona si 

iluminatul stradal).

SINAIA, 16.05.2010,
 arh.MANEA Nicolae Dan


