
SALVATI SINAIA
STANCA FRANZ JOSEPHBELVEDERILE DIN SINAIA:

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

poteca [i sc\rile din piatr\ care duc pe
stânca Franz Joseph - imagine actual\

Poiana }apului Piatra Ars\
Bu[teni Zamora

Releu
valea {ipa valea Rea

m.]ii Baiului

valea Zamora
Cump\tu Sinaia

PANORAMA v\ii Prahovei
v\zut\ de pe stânca Franz Joseph

Sinaia, cartierul Furnica

M-am bucurat s\rev\d splendida 
panoram\ a v\ii Prahovei [i s\reg\sesc 
belvederea de pe marea stânc\Franz 
Joseph `n bun\rânduial\, `ngrijit\[i 
curat\. Câ]iva oameni inimo[i au grij\de 
acest loc, au amenajat, au marcat [i 
`ntre]in poteca de acces ce pleac\din 
Poiana Stânii Regale [i mai nou, au 
montat o lunet\ chiar pe platforma 
superioar\a stâncii. La doar câ]iva pa[i 
se afl\cea de-a doua platform\, mai 
mic\, [i ea `n stare bun\ dar cu 
vizibilitatea complet blocat\ de o 
vegeta]ie crescut\ s\lbatic [i cred 
c\doar câteva lucr\ri de toaletare a 
arborilor din zon\ ar fi suficiente pentru 
a remedia aceast\ regretabil\ situa]ie.

Poiana Stânii Regale ne reaminte[te 
prin denumirea ei de statutul de 
re[edin]\ Regal\ al Sinaiei iar numele 
dat acestei stânci confirm\ strânsele 
leg\turi care existau cu celelalte 
monarhii ale Europei la `nceputul 
secolului XX. Belvederea de pe stânc\ 
a fost amenajat\de Regele Carol I al 
României [i inaugurat\`n 1897 cu 
ocazia vizitei ~mp\ratului Austro-
Ungariei Franz Joseph la Sinaia. Po]i 
ajunge aici urm\rind traseul [erpuit al 
vechiului drum forestier care se 
ramific\din drumul Cotei 1400, 

traversând pe curba de nivel zona 
`mp\durit\ de la poalele Bucegilor. 
Poiana care se deschide la cap\tul 
acestui drum este ea `ns\[i o continu\ 
surpriza pentru c\, oriunde te ui]i `n jur, 
peisajul `]i umple sufletul de bucurie. 
Dup\ o binemeritat\ [I tihnit\ odihn\te 
po]i ̀ ntoarce apoi pe acela[i traseu, po]i 
coborâ `n Poiana Pele[ului pe poteca 
pietruit\ din care, dac\ vrei, te po]i 
abate spre Stânca cu Clopo]ei 
(belvedere spre valea Pele[ului [i Cota 
1400) sau po]i urca spre Cota 1400 fie 
pe vechiul drum forestier, fie pe poteca 
foarte rar folosit\care iese mai sus, spre 
Cota 1500. Cu toate astea, ajuns `n 
Poiana Stânii Regale ai un sentiment 
de re]inere, e[ti surprins de lipsa de 
anima]ie, de lipsa de oameni. Mult prea 
pu]ini sunt cei care mai cunosc azi 
acest loc. {i mai pu]ini, ̀ i includ aici [i pe 
s i n \ i e n i ,  s u n t  c e i  c a r e  m a i  
viziteaz\Poiana Stânii Regale [i stânca 
Franz Joseph. 

Este de vin\ poate drumul de acces. Se 
vede `ns\clar c\ini]ial el a fost bine 
realizat [i ceea ce `i lipse[te de prea 
mult\vreme este ̀ ntre]inerea.

 Starea proast\a drumului nu `i 
`mpiedic\`ns\pe unii s\fac\adev\rate 
raliuri cu ma[ini de teren sau ATV-uri [i 
lucrul \sta chiar ar trebui s\`nceteze. 
Aici, ca [i spre Cota 1400, cred c\poate 
func]iona cu succes un transport `n 
comun organizat [i ecologic, a[a cum 
se cuvine `n interiorul unui Parc 
Natural.

Poate c\ gardul de sârm\ ghimpat\ 
care nu te las\ s\ intri `n Poian\ s\ fie 
cauza, sau teama de ur[i, pot fi [i 
desele panouri de avertizare care nu te 
las\ de fapt s\ faci nimic. Ideea de 
protec]ie a unei zone de rezerva]ie nu 
poate exclude prezen]a omului.Dac\ 
nu pentru oameni, atunci pentru cine 
conserv\m [i `ngrijim aceste nepre]uite 
buc\]i de peisaj [i de natur\. Suntem 
aten]iona]i s\ nu p\r\sim potecile 
amenajate dar nu exist\ nici un traseu 
o r g a n i z a t  ` n  a c e s t  s c o p .  

Este interzis s\culegem flori dar faptul 
c\aici nu s-a mai cosit sau p\[unat de 
mult a dus deja la dispari]ia ”natural\” a 
unor plante obi[nuite cu un alt ciclu [i 
regim de via]\.

Despre zona Poienei Stânii Regale 

`ns\ sunt multe de spus [i voi reveni cu 

un articol special.

Coment`nd cu un amic titlul campaniei 

Salva]i Sinaia, mi-a spus z`mbind amar: 

da, trebuie s\ o salv\m de noi `n[ine. 

Cam a[a par s\ stea lucrurile [i ̀ n acest 

caz cu toate c\, belvederea de pe 

stânca Franz Joseph arat\ c\ se poate 

[i altfel. ~n fapt, falsul conflict dintre 

natur\ [i om despre care unii vorbesc, 

`n care omul este cel care a invadat 

natura, nu va putea fi tran[at `n 

favoarea niciuneia din p\r]i, singura 

variant\ fiind echilibrul, respectul 

reciproc [I  convie]uirea.

SINAIA, 21.02.2010, arh.MANEA 
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