
PATRIMONIU URBAN ÎN PERICOL 
STUDIU DE CAZ: SINAIA 

Până la jumătatea secolului al XIX-iea, 
Sinaia era o mică staţiune montană, dezvoltată 

în jurul mănăstirii ridicate la sfârşitul secolului 
al XVII-iea de către spătarul Mihai Cantacuzino. 

Prin decizia de a-şi stabili reşedinţa de vară 
la Sinaia, în anul 1871, regele Carol I, schimbă 
soarta micuţei aşezări , care avea să se transforme 
în curând într-una din cele mai moderne şi cochete 
staţiuni balneare şi de vilegiatură din Europa. 

În acea vreme Sinaia era moşie a 
Eforiei Spitalelor Civile, care prin demersurile 
sale legislative, desfăşurate în perioada 1870-
1880, creează premisele apariţiei şi dezvoltării 

oraşului modern. În anul 1870, Eforia Spi
talelor Civile concesionează doritorilor loturi în 
suprafaţă de Yz pogon, cu condiţia de a-şi con
strui case în maximim 2 ani, dar cu interdicţia 
de a deschide restaurante sau magazine 1• 

În baza legii din 8 februarie 1872, Eforia 
Spitalelor Civile vinde 70 de pogoane din pro-
L ' 

Fig. I Planul oraşului Sinaia din anul 1903 

1 Studiu pentru protecţia ş i conservarea monumentelor isto
rice pe teritoriul oraşului Sinaia, Consproiect S.A. Ploieşti , 

1996, Ş ef proiect arh . Călin Hoinărescu, Arhiva l.N.M.I. , 
pagini nenumerotate. 
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prietatea sa numită« Muntele Furnica », lotizate 
în parcele de % -1 pogon, pentru construirea de 
case în maximum 2 ani, cu aceeaşi interdicţie 

de a se deschide restaurante sau magazine2
. 

Prin legea din 11 aprilie 1880, Eforia 
Spitalelor Civile vinde încă 100 de pogoane şi 
dă fără plată 50 de pogoane sătenilor care do
resc să se stabilească în Sinaia, renunţându-se 

la interdicţia de a se construi clădiri cu car
acter comercial. Tot prin această lege, co
muna Sinaia este declarată comună urbană3 . 

Această politică urbană coerentă , iniţiată 

de Eforia Spitalelor Civile, este continuată 

prin planuri de urbanism reînnoite periodic. 
În anul 1901 este elaborat un Plan de ur

bamism general al oraşului, însoţit de un Regu
lament de urbanism -1. 

În planul oraşului Sinaia, publicat de 
şeful Serviciului Spitalelor Eforiei din Bucureşti 
Al. G. Găleşescu în volumul „Sinaia şi împre-

2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 Sinaia lui Carol 1, distrusă de indiferenţă ş i isterie imobi
liară, Cristian Covaci HotNews. ro, 20 august 2007. 
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jurimile", în anul 1903, la Editura Socec, se ob
servă că trama stradală, parcelarul şi fondul con-., 

I 

de ocupare al terenului , raportul spaţiu construit 
- spaţiu liber, retrageri şi aliniamente, încadrare 

. I : 

Fig. 2 Planul de sistematizare al oraşului Sinaia din anul 1930 

struit ale oraşului modern erau deja constituite 
[Fig. l]. 

În anul 1930, arhitectul Paul Smărăn
descu întocmeşte Planul de sistematizare al 
oraşului Sinaia, aprobat de Comisia interimară 
a oraşului în şedinţa ordinară din 20 septem
brie 1931 , împreună cu Regulamentul comu
nal de construcţii în oraşul Sinaiaj [Fig. 2]. 

Putem aprecia că Sinaia are o va
loroasă tradiţie în domeniul politicii urba
ne, care i-a permis formarea şi conservarea 
unui patrimoniu construit deosebit de valoros. 

Dezvoltat pe versantul însorit al Văii Pra
hovei, oraşul istoric are aspectul unui amfiteatru, 
alcătuit din construcţii amplasate pe latura din 
deal a străzilor în serpentină. Prin acest ampla
sament, construcţiile au acces la priveliştea ofe
rită de Valea Prahovei, participând, în acelaşi 
timp, la alcătuirea imaginii urbane ascendente, 
dar şi în racursiu, oferindu-şi vederii nu numai 
toate cele patru faţade, ci şi acoperişurile, toate 
foarte îngrijit realizate. Acest patrimoniu valo
ros poartă semnătura unor personalităţi consa
crate ale arhitectmii româneşti, printre care: Ion 
Mincu, Petre Antonescu, Duiliu Marcu, Paul 
Smărăndescu, Statie Ciortan [Fig. 3, 4, 5, 6] . 

Ţesutul urban istoric al oraşului Sinaia 
este valoros nu numai prin elementele sa le de 
bază : tramă stradală, parcelar, fond construit, 
vegetaţie, ci şi prin relaţiile dintre acestea: mod 

5 Arhivele Naţionale, Fond M.L.P. - Consiliul Tehnic Supe
rior, inventar nr. 1354,j urnal nr. 11 , 1933. 

Fig. 3. Hotel Palace, 191 l , arh. Petre Antonescu 

Fig. 4. Vilă, arh. Duiliu Marcu 

în relief. 
În prezent, în Sinaia este în vigoare Pia-
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Fig. 5. Vila „Luminiş" - Casa memorială „Geor
ge Enescu'', 1922-1923, arh. Radu Dudescu 

nul Urbanistic General aprobat prin HCL nr. 
50 din 30 mai 2000, însoţit de Regulamentul 
General de Urbanism, prin care sunt delimitate 
următoarele Zone construite protejate6 [Fig. 7]: 
- Zonă de rezervaţie de arhitectură şi istorică de 
interes naţional: ansamblul Peleş; 
- Zone de rezervaţie de arhitectură şi istorice de 
interes Local - zonele de arhitectură orăşenească: 
str. Furnica, str. Octavian Goga, Gara; str. Mi
hail Kogălniceanu, str. Cuza Voda, bd. Carol I; 
str. Avram Iancu; 
- Zone cu monumente de arhitectură, memoria-

O RASUL 

~„„ 

bită: versantul Bucegi în zona Furnica,str. Aos
ta, Calea Codrului, str. Mihail Kogălniceanu , str. 
Tirul cu Porumbei ; versantul Cumpătu, până la 
limita administrativă spre oraşul Buşteni ; 

Protecţia patrimoniului construit din Si
naia este asigurată şi prin includerea în Lista 
Monumentelor Istorice din anul 20047

, în care 
sunt nominalizate : 
- două ansambluri urbane de grupă valorică B: 
ansamblul urban I, delimitat de străzile Mihail 
Kogă.lniceanu , Cuza Vodă şi bulevardul Carol I; 
ansamblul urban li, delimitat de străzile Furnica, 
Aosta, Octavian Goga, bulevardul Carol I; 

LEGE N!ll 
TERITORUUI Art11"'5TRA11V 
TERITORIULUI INTRAVllAN PRCRJS 

Fig. 7. Plan unită.ţi teritoriale de referinţă, zone protejate şi zone de protecţie , 1996 - Anexă PUG Sinaia 

Le, istorice; 
- Zone construite cu valoare peisagistică deose-
6 PUG Sinaia, Regulament de urbanism (extras), 
Consproiect S .A. Ploieşti , 1996, Arhiva T.N .M.1. 
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- trei ansambluri de arhitectură de grupă valorică 
7 Lista Monumentelor l storice 2004, aprobată prin Ordinul 
nr. 2.314/2004 al ministrului culturii şi cultelor, publicată în 
M. O. nr. 646bis din 16 iulie 2004, nr. c11. 713- 807. 
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A: Ansamblul Castelului Peleş ; Ansamblul Mă
năstirii Sinaia; Ansamblul Gării Sinaia; 
- 90 de monumente istorice, dintre care 29 de 
grupă valorică A; 

În Anexa Il[ la Legea 5 din 2000 privind 
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului na
ţional - Secţiunea a lll-a - Zone protejate8

, Cap. 
I. Valori de patrimoniu cultural de interes naţi
onal - Monumente istorice de valoare naţională 
excepţională, Pct. 1. Monumente şi ansambluri 
de arhitectură, figurează: Ansamblul Castelului 
Peleş (Cap. l, pct. l .d.) şi Ansamblul Mănăstirii 
Sinaia (Cap. 1, pct. 1.k.). În Cap. l1 - Unităţi ad
ministrativ teritoriale cu concentrare.foarte mare 
a patrimoniului construit cu valoare culturală de 
interes naţional, figurează: Oraşul Sinaia. 

În prezent, presiunea investiţională în 
Sinaia este uriaşă. Pentru a ilustra dinamica şi 

tipul intervenţiilor în ţesutul urban istoric am 
ales ca obiect de analiză Ansamblul urban 1, 
situat în centrul oraşului istoric, delimitat de 
străzile Mihail Kogălniceanu, Cuza Vodă şi bu
levardul Carol I, înscris în LMI 2004 la nr. crt. 
713, cod PH-ll-a-8-16631. Acest ansamblu ur
ban este delimitat în PUG-ul oraşului Sinaia, 
fiind Rezervaţia de arhitectură orăşenească 

„ C ". Analiza s-a desfăşurat pe patru paliere: 
[ palier: Plan din anul 19039 [Fig. 8] 

o 

n '\ 
Plan Ansamblul urban 1, 1903 

11 palier: Carte poştală din anii ' 20 [Fig. 9] 
111 palier: Plan de detaliu al Rezervaţiei de 
arhitectură „ C " din anul 1998, anexă a PUG Si
naia10 [Fig. 10] 

8 Publicată în M. O. nr. 152 din 12 aprilie 2000. 
9 Al. G. Găleşescu, Sinaia şi împrejurimile, Bucureşti, Ed. 

Socec, 1903. 

IO PUG Sinaia, Plan de detaliu zona „C" şi „O'', Conspro
iect S.A. Ploieşti , 1998, Arhiva l.N.M.l.; 

Fig. 9. Carte poştală, Ansamblul urban I, circa 
1920 

Fig. 10. Plan Ansamblul urban I - Rezervaţia de 
arhitectură „C", 1998, PUG Sinaia 

IV palier: Situaţia din terendinanul2008, luna iunie 
Exceptând cele două intervenţii majore din 

perioada comunistă: construirea Şcolii generale 
şi a Hotelului Montana, se poate aprecia că au 
fost menţinute: trama stradală, elementele ma-

Fig. 11 . Casa Radu Mavrodineanu, bd. Carol l 
nr. 44, sf. sec. xrx 
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jore de parcelar, fondul istoric construit [Fig. 
11, 12, 13, 14, 15], chiar dacă uneori interven
ţiile asupra acestuia sunt discutabile. Un exem-

Fig. 12. Casa Albert Litman, bd. Carol I nr. 42, 
1890 

Fig. 13. Casa George Mandrea, bd. Carol I nr. 40, 
sf. sec. XlX 

Fig. 14. Casa de Cultură Orăşenească, str. Cuza 
Vodă nr. 20, sf. sec. XlX 
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piu este cel al Vilei Slătineanu, actualul sediu 
al BCR, în care parterul unei case realizate în 
Fachwerk a fost placat cu marmură [Fig. 16]. 

Fig. 15. Vila Alexandru Nabetide şi Vila Nicolae 
Angelescu, str. M. Kogălniceanu nr. 9 şi nr. 11, 1930 

Dacă ne raportăm la momentul 1998, se 
observă un proces de îndesire a construcţiilor, 

prin construirea pe parcelele libere [Fig. 17] sau 
. J)' mi'l _ 

~ 

Fig. 16. Vila Slătineanu, azi B.C.R. Sinaia, bd. 
Carol I nr. 49, sf. sec. XIX 

construite, ocupându-se fundurile de lot sau fron
turile de la stradă, urmărindu-se maxima valorifi
care a terenului. Un exemplu îl constituie frontul 
de nord al străzii M. Kogălniceanu de la nr. 33 la 
nr. 39, unde s-a intervenit pe fiecare parcelă, fie 
prin extinderea şi modernizarea construcţii lor ex
istente, fie prin ridicarea unor construcţii noi de 
mari dimensiuni, pe aceeaşi parcelă cu construc
ţii vechi , cu dimensiuni modeste [Fig. 18, 19]. 

Fig. 17. Hotel Rowa Dany, bd. Carol I 
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Culoarul de vizibilitate dinspre bd. Ca
rol I spre Vila Alina Ştirbei, monument istoric 
de grupă valorică A, unul dintre cele mai vechi 
monumente din Sinaia, este complet obturat de 

Fig. 18. Construcţie nouă, str. M. Kogălniceanu 
nr. 33A 

Fig. 19. Construcţii noi sau proaspăt moderniza
te, str. M . Kogălniceanu nr. 33A-39 

terasele ş i dependinţele unui modest restaurant 
din lemn . Situaţia este cu atât mai gravă cu cât, 
în prezent, Vila Ştirbei este sediul unor instituţii 
publice: Circumscripţia Financiară Sinaia, Ofi
ciul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sinaia 
ş i Biroul de Carte Funciară. [Fig. 20, 21, 22]. 

Se creează parcele noi , prin desprin
dere, modificându-se astfel parcelarul istoric. 
Un exemplu este Vila Filittis, în a cărei zonă 
de protecţie, pe o parcelă desprinsă din parce
la i storică, s-a ridicat o construcţie nouă , care 
modifică aliniamentul şi închide culoarul de 
vizibilitate al monumentului istoric [Fig. 23]. 

Tot la stradă, în faţa vilelor monu
ment istoric de pe str. Cuza Vodă, constru
ite la sfârşitul sec. al XIX-iea, o construc
ţie nouă participă la imaginea oraşului cu 
faţade lips ite de calităţi estetice [Fig. 24]. 

Fig. 20. Restaurant, str. Cuza Vodă, care închide 
culoarul de vizibilitate spre Vila Alina Ştirbei 

Fig. 21. Vila Alina Ştirbei , 1875 

Fig. 22. Vila Alina Ştirbei, detaliu scară acces 
grădină 

Clădiri de dimensiuni modeste au fost 
înlocuite cu construcţii de mari dimensiuni , 
fie prin demolare directă, fie prin „extinde
re, modernizare". Un exemplu îl constituie 
cele două hoteluri - Hotel Anda şi Hotel Bu
levard - construite după 1998 pe bd. Carol I. 

Presiunea investiţională face să 

se construiască peste tot şi pe terenuri
le foarte dificile, care necesită costuri 
uriaşe pentru consolidare [Fig. 25, 26]. 
Pe versantul Furnica, într-o Zonă construită 

protejată cu valoare peisagistică deoseb ită, se 
realizează intervenţii masive asupra unor tere-
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Fig. 23. Construcţie nouă, str. Cuza Vodă nr. 22A. 
În planul îndepă1tat : Vila Filittis, str. Cuza Vodă 
nr. 22, sf. sec. XIX 

Fig. 24. Construcţie nouă, str. Cuza Vodă 

nuri eliberate prin defrişare, în urma aprobării 
unor documentaţii de urbanism derogatorii de 
tip PUZ. Astfel, se construieşte cu distanţe mi
nime între clădiri , aproape în front continuu. 
Construcţiile sunt masive atât în plan, cât şi 

ca regim de înălţime, oferind către stradă fa
ţade de 7 niveluri: D+P+3E+2M [Fig. 27, 28]. 

Simbioza reuşită între activitatea uma
nă de locuire şi cadrul natural valoros, care a 
conferit cartierului Cumpătul regimul de Zonă 
construită protejată cu valoare peisagistica deo-

Fig. 27. Ansamblu de construcţii noi, versantul Furnica 
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Fig. 25. Construcţie nouă, str. Mănăstirii 

Fig. 26. Construcţie nouă, str. Aosta 
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Fig. 28. Panou şantier în lucru, versantul Furni
ca 

Fig. 30. Construcţii noi , cartier Cumpătul 

cu procent ridicat de ocupare al terenului, nu
măr mare de niveluri , construite aproape în front 
continuu, ajungându-se la anularea peisajului 
[Fig. 30, 31 ]. 

O altă agresiune majoră asupra imaginii 
urbane este kitsch-ul. Intercalate în ţesutul urban 
istoric au apărut construcţii hibrid, cu deficit de 
calitate estetică [Fig. 32, 33] . 

În Sinaia patrimoniul arhitectural, urba
nistic şi peisagistic este pus în pericol, nu atât 
prin intervenţiile directe asupra clădirilor care 
alcătuiesc fondul istoric al oraşului, încă rare, 

Fig. 29. Plan unităţi teritoriale de referinţă, zone protejate şi zone de protecţie - detaliu, 1996, PUG Sinaia 

sebită , este pusă în pericol de construirea sălba
tică din ultimul deceniu . În Planul din 1996 zona 
era moderat construită [Fig. 29] . În prezent, aici 
se ridică sau sunt în curs de construire clădiri 

cât mai ales prin activitatea de construire în 
zonele de protecţie ale monumentelor istorice, 
în ansamblurile urbane protejate, în rezervaţiile 
de arhitectură şi în zonele cu valoare peisagistică 
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Fig. 31. Construcţii noi, cartier Cumpătul 

Fig. 32. Construcţii noi, bd. Republicii 

deosebită. În acest fel, fără a se interveni direct 
asupra fondului construit istoric, se modifică 

caracteristicile ţesutului urban, alterându
se tocmai valorile care au impus instituirea 
regimului de protecţie. 
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Fig. 33. Construcţie nouă, str. M. Kogălniceanu 

Este în puterea autorităţi lor să stăvi leas
că acest „tăvălug" imobiliar, prin fermitate în 
aplicarea reglementărilor în vigoare, dar şi prin 
întocmirea unor noi documentaţii de urbanism 
de tip PUG - plan urbanistic general şi PUZCP -
plan urbanistic pentru zonă construită protejată. 
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