
 

 
 

Comunicat de presă 

“Sinaia, Oraşul Elitelor”, o carte-ambasador al valorilor naţionale 

 

Pe 19 martie s-a lansat la Casino Sinaia cea mai cuprinzătoare carte despre Sinaia, de la 

monografia lui Gheorghe Nistorescu încoace. “Sinaia, Oraşul Elitelor” este scrisă cu sufletul, de 

către un iubitor declarat al Sinaiei. Purtând parfumul cronicilor vechi, cartea spune povestea 

extraordinară a devenirii oraşului căruia avea să îi fie atribuit rolul de capitală de vară a României. 

Cititorilor li se propune un recurs la valorile trecutului şi li se oferă repere pentru un viitor pe 

măsura acestuia. Peste 1000 de fotografii, vechi şi noi, multe dintre ele prezentate în premieră, 

ilustrează poveştile despre oameni şi întâmplări remarcabile. Rod al unui efort de documentare de 

peste 20 de ani, cartea se află la graniţa dintre monografie, carte de călătorie şi album de fotografie. 

“Sinaia, Oraşul Elitelor” poartă semnătura arhitectului Dan Manea, un fin cunoscător al istoriei 

acestui oraş, un iubitor al Sinaiei, un pasionat al muntelui, un pionier al multora dintre demersurile 

de repunere în valoare a clădirilor şi monumentelor istorice de pe Valea Prahovei. 

“Cartea este o invitaţie de a străbate sălile acestui imens muzeu în aer liber care poartă 

numele Sinaia: Perla Carpaţilor, capitala turismului românesc, staţiunea cu două Gări Regale, în 

care opreşte Orient Express-ul, oraşul reşedinţă regală sau capitala de vară a României, aşa cum i 

s-a spus de-a lungul vremii. Nu poţi preţui, dacă nu cunoşti este motto-ul care m-a călăuzit în 

dorinţa de a dezvălui tuturor celor dornici să descopere dincolo de ceea ce se vede cu ochiul liber, 

ce înseamnă acest oraş şi modul unic în care el îmbogăţeşte patrimoniul universal.”, afirmă Dan 

Manea. 

Cititorii sunt purtaţi cu dezinvoltură, într-o manieră relaxată, în incursiuni spaţio-temporale 

care le vor schimba iremediabil imaginea despre Sinaia, România, tradiţie, cultură, şi despre 

personalităţile ce au marcat evoluţia acestora. Cartea surprinde prin perspectiva inedită pe care o 

oferă viziunea unui arhitect asupra urbei sale. Autorul scoate la lumină momente memorabile din 

istoria ultimilor 300 de ani, impresionând prin cumulul de informaţii şi fotografii publicate, prin 

pasiunea şi generozitatea cu care împărtăşeşte cititorului valorile perene care au plasat Sinaia pe 

harta celor mai importante oraşe ale Europei. 

“Autorul cărţii a reuşit să surprindă toate detaliile care au făcut din 

această aşezare un oraş diferit de celelalte oraşe ale României. Acest diferit este cartografiat cu 

atenţie şi sensibilitate, oferindu-i cititorului opţiunea de a călători prin povestea ilustrată a Sinaiei, 



fără ca distanţele să diminueze senzaţia de apropiere afectivă. Volumul are parfumul unei 

monografii ilustrate şi povestite a Sinaiei, situându-se la graniţa dintre un studiu monografic, o carte 

de călătorie şi un album.”, apreciază Adrian Majuru, istoric, antropograf şi jurnalist, director al 

Muzeului Municipiului Bucureşti. 

Nimic nu mai este la fel după ce citeşti această carte. Arhitectura coboară în stradă, oraşul 

respiră poveştile figurilor proeminente ce i-au marcat existenţa, iar cititorul se simte mândru că este 

român. Cartea joacă rolul unui ambasador cu alură de avocat. Un avocat al conservării valorilor şi 

elementelor de unicitate care fac diferenţa. Pare că tot ce a avut România remarcabil şi-a găsit 

expresie în Sinaia: de la Casa Regală până la cele mai importante figuri ale vieţii economice şi 

culturale româneşti. Deţinătoare a mai multor premiere naţionale şi europene, curtată de elite, Sinaia 

s-a aflat mereu înaintea vremurilor pe care le trăia. 

Cartea împreună cu proiectul cultural ce se dezvoltă odată cu apariţia ei au beneficiat de 

sprijin la cel mai înalt nivel şi de implicarea activă a Primăriei oraşului Sinaia. Aceasta a făcut 

posibilă lansarea volumului la Casinoul din Sinaia în prezenţa a numeroşi invitaţi, promovarea şi 

mediatizarea pe scară largă, precum şi abordarea acestui demers editorial ca parte componentă a 

unei campanii mai largi de promovare a oraşului, pe care autorităţile locale o vor demara anul 

acesta. 

Turiştii români sau străini vor redescoperi acest oraş şi datorită faptului că “Sinaia, Oraşul 

Elitelor” propune în premieră trasee turistice tematice, centrate pe clădirile monument şi case de 

autor. Harta va întregi un întreg tablou care zugrăveşte modul în care Sinaia străluceşte, din alte 

perspective decât cele cu care ne-am obişnuit. Pe site-ul cărţii, www.sinaiaorasulelitelor.ro, cei 

interesaţi vor găsi o versiune electronică a traseelor, în care clădirile monument şi casele de autor 

sunt localizate prin GPS cu ajutorul soluţiei de hărţi vectoriale digitale oferite de GPSMAPS. Harta 

este optimizată inclusiv pentru dispozitivele mobile. 

O parte din sumele obţinute din vânzarea cărţii “Sinaia, Oraşul Elitelor” vor susţine în mod 

direct dezvoltarea activităţilor turistice zonale. Ele vor fi donate Asociaţiei „Clubul Rotary Valea 

Prahovei” pentru susţinerea proiectului “Belvederile din Bucegi”, ce are ca scop promovarea 

potenţialului turistic al ariei protejate Parcul Natural Bucegi. Cu ajutorul acestor sume şi a 

contribuţiei comunităţii locale va fi readus în actualitate traseul regal Sinaia-Poiana Stânii Regale, 

ce include punctele tradiţionale de belvedere de la Stânca Sf. Ana, Stânca cu clopoţei, Stânca Franz-

Josef şi Poiana Stânii însăşi, care vor fi marcate şi amenajate ca locuri de odihnă şi informare. 

 

O contribuţie importantă la apariţia acestei cărţi au avut: 

 

http://www.sinaiaorasulelitelor.ro/

