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MOTTO:  pasivitate `nseamn\ complicitate!

aleea Carmen Sylva

V-as spune la inceput ca, inca din 
anul 1901,local i tatea Sinaia 
beneficia de unul din primele 
regulamente de urbanism din tara, 
valabil si azi, si care se mai 
pastreaza in arhiva Primariei. Luand 
in considerare caracteristicile 
geografice specifice zonei si tinand 
cont de prevederi le acestui 
regulament, statiunea Sinaia s-a 
putut bazat inca de la inceput pe o 
conceptie de dezvoltare urbana 
unitara si sanatoasa. Discutand, in 
acest context, despre reteaua 
stradala a localitatii, aceasta s-a 
adaptat la conditiile specifice ale 
reliefului montan. Pentru a putea 
urca panta terenului natural, cele 
mai multe stazi din Sinaia sepuiesc 
pe versanti, urmarind curbele de 
nivel ale terenului natural. Faptul ca 
o strada este in panta o face mult 
mai vizibila de la nivelul pietonului. 

Asa se face ca in zonele montane, 
bordura, imbracamintea strazii, 
trotuarul, gardurile si zidurile de 
sprijin trebuie sa fie compatibile ca 

aspect, culoare si material de 
constructie, vorbim in acest caz 
b i n e i n t e l e s  d e s p r e  p i a t r a  
(cubica,pentru bordura, de placaj, 
de zidarie). Desigur ca a existat o 
nemultumire a pietonului, nevoit sa 
parcurga pe jos lungile trasee ale 
strazilor si atunci au aparut, pe post 
de scurtaturi, aleile din Sinaia. 
Aceste alei sunt de fapt pachete de 
scari urcand direct pe panta 
terenului si care unesc puncte 
apropiate ale serpentinelor strazilor 
sau diferite alte puncte de interes. 

Mai largi sau mai inguste, mai 
abrupte sau mai domoale, trecind 
printre case sau prin zone verzi, 
drepre sau intortochiate, aleile din 
Sinaia isi indeplinesc de peste 100 
de ani menirea de trasee strict 
pietonale, dand insa, in acelasi timp 
si un anumit parfum specific 
orasului. 

Separate de traficul auto, linistite si 
disctere, pline de romantism si 
nostalgie, parcurgerea lor iti 

genereaza de cele mai multe ori un 
alt tip de perceptie a imaginii 
orasului. Cresterea nivelului de 
motorizare, modernizarea strazilor 
si introducerea transportului urban 
in comun, au lasat pe nedrept, in 
planul doi, aleile orasului, care sunt 
din ce in ce mai putin circulate si 
intretinute. Pentru a fi circulabile, 
sunt citeva lucruri minime pe care 
a c e s t e  a l e i  t r e b u i e  s a  l e  
indeplineasca: sa fie realizate din 
materiale durabile si usor de 
intretinut; sa fie marginite, acolo 
unde se impune, de ziduri de sprijin 
si de rigole; sa aiba o mina curenta; 
sa dispuna de iluminat public; sa fie 
limitate de garduri si constructii 
decente si din loc in loc sa existe 
citeva locuri de odihna.

 Sunt doar 2 alei (Manastirii si Varful 
cu Dor) din totalul de 24 pe care le 
are Sinaia numai in zona ei centrala, 
despre care putem spune ca 
indeplinesc aceste criterii. 

De partea cealalta ,sunt prea multe 

alei napadite de balarii, aproape 
distruse din cauza ploilor si lipsei de 
intretinere, strangulate de gardurile 
vecine ce au avansat ilegal, alei 
despre care putini sinaieni mai stiu: 
aleea Artarului, Bradului sau Ion 
Creanga. 

Daca privim Sinaia ca pe un 
organism viu, vedem cum corpul 
orasului incepe sa sufere de 
insuficienta circulatorie produsa, 
prin colmatarea si lipsa de grija fata 
de sistemul sau circulator periferic. 
In scut timp, in lipsa unor minime 
masuri reparatorii, zonele de tesut 
urban vor ramine in neirigate de 
circulatia pietonala, aceste cai de 
comunicatie se vor bloca apoi 
complet si acea parte din localitate 
va muri dureros si lent.
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