
SALVATI SINAIA
PISCUL CAINELUIBELVEDERILE DIN SINAIA:

MOTTO:  nu po]i pretui dac\ nu cuno[ti.

izvorul din poiana [i vechea caban\ de 
la Piscul Câinelui (fotografie de epoc\)

stânca
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m.]ii Bucegi

PANORAMA sta]iunii Sinaia pe fundalul Bucegilor
v\zut\ de pe belvederea din poiana Piscul Câinelui

Sinaia, cartierul Furnica
Sinaia, cartierul 
Tirul cu Porumbei

PAVILIONUL de la Piscul Câinelui
fotografie de epoc\

Plecând de la baza versantului, din zona 
centralei electrice, un drum forestier care 
[erpuie[te pe povârni[ul Baiului te duce pe 
nesim]ite [i parc\f\r\efort `n poiana de la 
Piscul Câinelui. Aproape oriunde te-ai afla 
`n Sinaia po]i vedea releul [i cabana de la 
Piscul Câinelui [i asta pentru c\ora[ul [i 
cabana sunt situate pe malurile opuse ale 
r`ului Prahova. Acest loc r\mâne [i azi 
singurul punct amenajat [i accesibil de 
unde po]i admira panorama ora[ului Sinaia 
suprapus\pe fundalul mun]ilor Bucegi. 

Atrac]ia turistic\a acestui loc a fost 
sesizat\[i vaorificat\`nc\din 1897, an `n 
care Societatea Carpat in\Sinaia,  
fondat\de un grup de drume]i entuzia[ti 
dintre care `i amintim din nou pe aceia[i: 
Tache Ionescu, Bucura Dumbrav\, 
arhimandritul Nifon [i Iosif Sângiorgian, a 
construit aici primul pavilon din lemn, 
`nlocuit mai t`rziu de o caban\care mai 
exist\[i azi. Ajuns la Piscul Câinelui, dup\o 
plimbare reconfortant\de 45 de minute, `n 
afar\de surpriza pl\cut\a unui peisaj 
deosebit te puteai r\cori cu apa izvorului din 
poian\sau cu o bere rece de Azuga pentru 

ca mai apoi, s\cobori `n ora[ fie pe acela[i 
drum fie pe o potec\care urm\re[te curba 
de nivel [i iese spre Valea Rea, `n zona 
G \ r i i ,  p o t e c \  c o m p l e t  u i t a t \ [ i  
abandonat\azi. Tot aici, prin anii 20, `n 
perioada `n care fra]ii Pescaru, cabanierii 
de la Casa Omu, au preluat cabana Piscul 
Câinelui, func]iona `ntr-un chio[c al\turat o 
l\pt\rie cu produse proaspete aduse de 
ciobani de la stânele de pe munte. 
Specialitatea casei era laptele b\tut [i 
vorbim de fapt despre prima unitate de 
alimenta]ie ecologic\cu profil lacto-
vegetarian din Sinaia. Uitat [i abandonat 
este [i proiectul realizat de OJT.Prahova 
prin 1988 pentru Piscul Câinelui, care 
cuprindea at`t un restaurant panoramic `n 
locul vechii cabane dar [i o linie de 
telegondol\care `l unea cu ora[ul, pe 
a c e l a [ i  p r i n c i p i u  p e  c a r e  
func]ioneaz\vf.Tâmpa pentru Bra[ov. 

Revenind `ns\la ziua de azi, constat\m 

c\punctul de pornire `ntr-o astfel de 
drume]ie este din p\cate neamenajat [i 
prost semnalizat. Dup\doar c`]iva pa[i un 
panou te avertizeaz\c\drumul forestier 
este `n lucru [i cabana `nchis\ pentru 
repara]ii. Dar nu calitatea drumului, care de 
altfel se prezint\`ntr-o stare foarte bun\, te 
`ngrijoreaz\, ci faptul c\drmul este pustiu. 
Nu mai merge nimeni la Piscul Câinelui.

Un joc nefericit de legi, ̀ mp\r]eli [i ̀ n]elegeri 
au transformat acest loc de interes public 
`ntr-un spa]iu privat iar conseci]a acestui 
regretabil fapt e c\sin\ienilor le-a fost 
confiscat privilegiul unei frumoase plimb\ri 
la Piscul Câinelui. C`nd vine vorba despre 
acest obiectiv toat\lumea este t\cut\[i tot 
ce putem vedea este doar faptul c\vechea 
caban\a fost exitins\.

~n ciuda tuturor acestor nefericite 
`ntâmpl\ri, drumul de acces este ̀ nc\public, 
`n afara zonei `ngr\dite mai exist\mult 
spa]iu [i nu v\d nici un motiv pentru care, pe 
terenul disponibil, s\nu se reamenajeze un 

loc de popas sau de ce nu, s\ reânod\m 
tradi]ia vechii l\pt\ri,ca punct terminus [i 
motiva]ie pentru o plimbare la Piscul 
Câinelui, red`nd astfel  sin\ienilor acest loc 
pierdut, iar asta poate face obiectul unui 
proiect de interes local promovat, sus]inut [i 
finan]at chiar de sin\ieni. V\a[tept deci la 
Piscul Câinelui!
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