
SALVATI SINAIA
PEISAJE CARE MORDESPRE PEISAJ:

MOTTO:  pasivitate `nseamn\ complicitate

Sinaia, cartierul Furnica

VALEA REA, imagine de pe 
str.Furnica din spatele CAZINOULUI 
din Sinaia. ~n spatele acestui gard se 
”na[te” un hotel.

o parte din ansamblul Colina Marei ce

ne ”`ntâmpin\” mai nou la intrarea ̀ n

Sinaia, ̀ ncercând s\ia locul Bucegilor.

locul vechii b\nci Albina [i al peisajului

de pe fundal va fi luat ̀ n curând de un

peretele nuni nou hotel cu 10 niveluri.

COMEMOR|M doi ani de la ac]iunea 
brutal\ din 25-30 octombrie 2007 ce a 
avut drept scop DEMOLAREA unui 
corp al G|RII REGALE din Sinaia. La 
acel moment, interven]ia opiniei 
publica, a Ordinului Arhitec]ilor din 
România [i ac]iunile media au oprit 
aceast\barbarie. Dup\asta `ns\, `n 
ciuda zecilor de adrese, referate [i 
rapoarte scrise, `n grab\de de 
reprezentan]ii institu]iilor abilitate [i 
care au constatat ilegalitatea acestei 
ac]iuni, nu s-a mai ̀ ntâmplat nimic.

Sinaia este unul din pu]inele ora[e din 
Europa care au o Gar\Regal\[i una 
Preziden]ial\. Ambele g\ri sunt grupate 
`n jurul  Pie]ei  Democra] iei  [I  
` m p r e u n \ f i g u r e a z \ p e  l i s t a  

monumentelor istorice din România. 
Construit\ `ntre 1930-1940, gara 
regal\este opera arhitectului Duiliu 
Marcu, ea fiind rezervat\numai familiei 
Regale [i oaspe]ilor deosebi]i. Locul 
este `nc\rcat de istorie. Aici, `n 1933 
legionarii l-au asasinat pe primul 
ministru I.Ghe.Duca [I tot aici, `n 1975 
un tren special i-a adus la Sinaia pe 
Pre[edintele american Gerard Ford 
`mpreun\cu Pre[edin]ele român 
Nicolae Ceau[escu [I tot aici, ̀ n fiecare 
an opre[te trenul Orient Expres.

PEISAJUL ESTE UN BUN PUBLIC, iar 
dreptul la peisaj face parte din 
drepturile omului. Prin aceast\prism\, 
blocarea sau `ngr\direa accesului 

oric\rui cet\]ean la peisaj, `n afar\de 
caracterul abuziv [i deseori ireversibil, 
constituie atât o `nc\lcare a Conven]iei 
europene a peisajului de la Floren]a la 
care ]ara noastr\a aderat ̀ n 2000 cât [i 
a Constitu]iei României.

EXCEP}IA CARE A DEVENIT 
REGUL| este c\, a[a cum speciali[tii [i 
studiile de urbanism o spun de mai 
mult\vreme, nu se admite la Sinaia 
construirea unor fronturi `nalte [i lungi 
de cl\dire (ecrane) paralel cu muntele 
[i pe partea dinspre munte a str\zilor.

FA}| ~N FA}| stau pe bulevardul 
central din Sinaia hotelurile vechi cu 
hotelurile noi. Hotelurile vechi, 
construite pentru un turism de lux, [i-au 

orientat fa]ada principal\[i camerele 
spre bulevard [i `n acela[i timp spre 
munte, profit`nd de un c`mp vizual larg 
deschis. Hotelurile noi, destinate 
turismului de mas\, sunt orientate tot 
spre bulevard dar astfel, nu fac dec`t 
s\`ntoarc\spatele peisajului [i mai 
mult, prin m\rimea lor dispropor]ionat\, 
blocheaz\accesul vizual al pietonului 
spre munte. Primele se bucur\de 
peisaj, celelalte `i `ntorc spatele. Cu 
toate astea, de[i avem aceste exemple 
[ i  c u n o a [ t e m  a t â t  p r o b l e m a  
teoretic\cât [i r\spunsul la ea, 
continu\m cu o incon[tient\senin\tate 
s\ construim hoteluri noi, mari [i `n 
loca]ii nepotrivite.
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