
SALVATI SINAIA
POIANA STANII REGALEBELVEDERILE DIN SINAIA

MOTTO:  nu po]i pre]ui dac\ nu cuno[ti!

Sinaia, cartierul Furnica

Poiana Stânei Regale,fotografie de epoc\
Cireada de vaci [i stâna de lâng\ stânc\.

Poiana Stânii Regale, imagine panoramic\ cu fundalul mun]ilor Bucegi.

Poiana Stânii Regale face parte din 
ceea ce se numea Domeniul Regal, 
adic\teritorii de]inute de statul român, 
date `n administrarea Casei Regale. 
Prin exploatarea echilibrat\a acestor 
domenii, Casa Regal\ a României se 
autofinan]a, f\r\ a greva bugetul ]\rii cu 
propriile cheltuieli, principiu care se 
aplic\ [i ast\zi atunci când vorbim 
despre monarhiile europene.

~n Poiana Stânii Regale existau 
grajduri, o ciread\de 60-70 de vaci 
selec]ionate, de ras\nem]easc\, 
locuin]ele angaja]ilor o caban\mic\`n 
stil austriac (azi vila BCR) [i o 
bisericu]\maramure[an\din lemn 
adus\de Carol II, str\mutat\la 

Tekirghiol (unde se afl\[i ast\zi). 
Poiana era destina]ia favorit\a 
plimb\rilor, pe jos sau c\lare, a 
membrilor Casei Regale, un loc retras 
de odihn\, lini[te [i medita]ie dar 
func]iona [i pentru protocol, caz ̀ n care 
distin[ii invita]i luau contact direct, `n 
cadrul unor serb\ri câmpene[ti 
române[ti, cu tradi]iile, obiceiurile, 
oamenii locului dar [i cu mânc\rurile 
specifice (a[a cum s-a `ntâmplat de 
pild\la aniversarea din anul 1933, a 50 
de ani de la ridicarea Castelului Pele[).

Administrarea Domeniului Regal c\dea 
`n grija angaja]ilor Casei Regale care, 
de[i erau pl\ti]i sub standardul vremii, 
se bucurau de o seam\de privilegii [i 

facilit\]i: locuin]\, plata utilit\]ilor, lemne 
gratuit, bonusuri pentru copii (rechizite, 
haine, cadouri de s\rb\tori), diverse 
alimente din produc]ia proprie de pe 
Domeniul Regal (carne, grâu, m\lai, 
vin, lactate, [a.) distribuite `n circuit 
`nchis, la pre]uri modice (prin 
magazinul ”Economat” de unde se 
trage [i numele de azi al cl\dirii 
destinate ini]ial servitorilor, devenit\ 
hotel). Acest mecanism a func]ionat 
f\r\ cusur pân\ la abdicarea Regelui 
Mihai ̀ n August 1944.

Sinaia ar putea profita [i azi cu u[urin]\ 
de acest ”brend”, lipindu-l al\turi de 
propriul nume dar [i de un altul, la fel de 
sonor, cel al Parcului Natural Bucegi. 
Propunerea mea pentru Poiana Stânii 
Regale este: o zon\ de TURISM 
ECOLOGIC. Un astfel de proiect poate 
`ncepe cu reabilitarea c\ilor de acces 
(`n special potecile), limitarea strict\a 
traficului auto [i `nlocuirea lui cu un 
transport public ecologic, cu mersul pe 
jos sau cu pl imb\ri  cu calul;  
achizi]ionarea unor vaci [i cai de ras\ [i 
reconstruirea grajdurilor necesare, 
asigurarea unei exploat\ri ecologice a 
zonei printr-un p\[unat controlat [i 
poate continua cu: trasarea unor poteci 
[i amenajarea de locuri de popas `n 

interiorul poienii, realizarea unei ferme 
[i a unui centru de comercializare a 
produselor lactate proprii `mpreun\ cu 
alte produse naturale locale (ceai, 
fructe de p\dure, ciuperci, miere, 
conurile de brad) [i multe, multe 
altele…

Sunt de asemeni convins c\ un astfel 
de proiect pilot inedit, pornit din ini]iativa 
comunit\]ii locale, va avea sprijinul 
institu]iilor na]ionale, `ncep`nd cu 
Ministerul Turismului [i Academia 
Român\, dar [i a celor europene [I c\ el 
poate extinde [i diversifica oferta 
turistic\ nu doar pentru Sinaia ci [i 
pentru Valea Prahovei. 

Nu mai trebuie decât s\ ne dorim cu 
adev\rat asta [I s\ ne apuc\m de 
treab\.

SINAIA, 20.03.2010, 

arh.MANEA Nicolae Dan


