
 

 

Comunicat de presă 

 

Premieră pentru România: o carte despre un oraş a inspirat un film! 
 

De numele cărţii „Sinaia, Oraşul Elitelor” scrisă de către arhitectul Dan Manea se leagă mai multe 

premiere. Ultima noutate absolută pentru piaţa cărţii din România este faptul că o carte despre 

oamenii, istoria şi arhitectura unui oraş a inspirat un film! În lunile iulie-septembrie, pe canalele 

TVR1, TVR2 şi TVR HD, va rula o serie de 60 de episoade intitulată „Sinaia la pas în 60 de 

secunde”, realizată de către regizorul Cornel Mihalache. Fiecare episod spune o poveste. 

 

În incursiuni de câte 60 de secunde, telespectatorii sunt invitaţi să (re)descopere Sinaia din 

perspective inedite, să cunoască oamenii remarcabili care au aşezat onorant România pe harta 

Europei şi să viziteze locurile de care aceştia şi-au legat viaţa sau în care au creat opere 

excepţionale. Cum ar fi să îl vizităm pe Ion Luca Caragiale în Casa Gentillini din Sinaia, clădire 

care se găseşte şi astăzi pe str. Avram Iancu la nr. 28? Cum ar fi ca, trecând prin Sinaia Nouă, 

cartierul Cumpătu de azi, să auzim revărsându-se din Vila Luminiş acordurile compoziţiilor cu care 

maestrul Enescu a cucerit întreaga lume? Sau i-am putea urmări cântând alături de el pe discipolii 

săi, Yehudi Menuhin şi Dinu Lipatti, ei înşişi deveniţi maeştri între timp. În pelegrinările noastre 

prin Sinaia l-am putea saluta pe Nicolae Iorga, aflat pe prispa Mănăstirii Sinaia, atunci când nu îl 

găsim aplecat asupra mesei sale de lucru din casa ce i-a aparţinut, aflată şi în prezent în cartierul 

Furnica. Ori am putea să dăm mâna cu Nicolae Titulescu, proaspăt întors în ţară, din Elveţia. Istoria 

prinde viaţă, iar clădirile îşi deapănă poveştile. Sunteţi invitaţi să redescoperiţi Sinaia şi, prin ea, o 

Românie aşa cum poate nu o ştiaţi, începând cu 3 iulie, pe canalul TVR1, de luni până vineri, de la 

ora 19
59

, pe TVR2, de luni până duminică, de la ora 19
48

 şi pe TVR HD în intervalul orar 08
00

 – 

24
00

.  

 

Filmul este realizat de Blue Masters Marketing, compania de marketing cultural care deţine editura 

Princeps Publishing, cu sprijinul companiei Qfort, în parteneriat cu Societatea Română de 

Televiziune. Serialul „Sinaia la pas în 60 de secunde” este regizat de Cornel Mihalache, realizatorul 

emisiunilor "Cu ochii în patru" şi "Curat Caragiale! Parol" la Televiziunea Română. În calitate de 

regizor, Cornel Mihalache a lucrat la filmele "Căpşuni în aprilie" şi "Brâncuşi", a primit un premiu 

APTR pentru anchetă (1997), un premiu UNITER pentru "Cel mai bun spectacol de teatru (2002)", 

dar şi premiul Clubului Român de Presă pentru ancheta "1989. Sânge şi catifea" (2005). 

 

Vizionează filmul a peste 150 de ani de istorie şi apoi citeşte despre personalităţile care au făurit 

istoria modernă a României! Vizitează Sinaia ca să mergi pe urmele paşilor iluştrilor noştri 

predecesori. Îţi vor revela România mândră, puternică şi frumoasă pe care o iubeşti! 

 

Informaţii suplimentare pentru editori: 

„Sinaia, Oraşul Elitelor” este un proiect editorial realizat în parteneriat cu Primăria oraşului Sinaia 

şi cu sprijinul Velux, Deutek, Cegedim, Rohe România, Hotel International Sinaia, Rina Sinaia, 



Hotel Palace, Cabana Schiori, Hotel Bucegi, Foişorul cu Flori, Inkorporate Print, Trade Media, Art 

& Craft, GPSMAPS şi Avincis. 

 

De numele cărţii „Sinaia, Oraşul Elitelor” se leagă mai multe premiere pentru piaţa de carte 

românească, premiere care transformă acest produs editorial într-un adevărat ambasador al oraşului 

Sinaia. Încă de la momentul lansării ei, pe website-ul cărţii, www.sinaiaorasulelitelor.ro, există o 

hartă digitală, în care clădirile monument şi casele de autor sunt localizate prin GPS cu ajutorul 

soluţiei de hărţi vectoriale digitale oferită de GPSMAPS, liderul hărţilor digitale vectorizate GPS 

din România. Harta este optimizată inclusiv pentru dispozitivele mobile. Versiunea electronică este 

dublată de harta tipărită ce însoţeşte cartea, un adevărat ghid al frumuseţilor oraşului. De asemenea, 

în premieră pentru o carte despre un oraş, o parte din veniturile obţinute din vânzarea sa se întorc în 

finanţarea infrastructurii turistice a împrejurimilor oraşului. Banii sunt donaţi 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. 

 

Vă rugăm găsiţi mai jos link-urile la trailer-ele filmului: 

 

Acad. Constantin Bălăceanu – Stolnici – part. 1 

Acad. Constantin Bălăceanu – Stolnici – part. a 2-a 

Acad. Constantin Bălăceanu – Stolnici – part. a 3-a 

Acad. Constantin Bălăceanu – Stolnici – part. a 4-a 

Adrian Majuru – Directorul Muzeului Municipiului Bucureşti 

Arh. Ileana Tureanu – Preşedintele Uniunii Arhitecţilor din România 

Vlad Oprea, Primarul oraşului Sinaia 

Arh. Dan Manea – autorul cărţii „Sinaia, Oraşul Elitelor” 

 

 

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi la oricare dintre coordonatele 

următoare. Persoană de contact: Nicoleta Puiu, telefon 0766917688, email 

nicoleta@bluemasters.ro. 

 

 

http://www.sinaiaorasulelitelor.ro/
https://www.youtube.com/watch?v=ZiJXzdfPJw8&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=_9lU-fXx_fw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=tFKxyLh_HlU
https://www.youtube.com/watch?v=005TOhazQPA
https://www.youtube.com/watch?v=9mUVNAWWv-I
https://www.youtube.com/watch?v=K18Qnyz7AwM
https://www.youtube.com/watch?v=7f23pbYMwPI
https://www.youtube.com/watch?v=EFhJTYj8czw
mailto:nicoleta@bluemasters.ro

