


 Sinaia, una dintre cele mai frumoase stațiuni montane din Romania se 
prezintă vizitatorului cu un bogat trecut cultural și social. Fostă 
reședință a regilor, și purtând un nume sfânt, cel al Muntelui Sinai, ce 
a fost dat pentru prima oară Mănăstirii omonime de către Spatarul
Mihail Cantacuzino (sec XVII), Sinaia îmbină neîntrecut frumusețea 
naturii cu cea a artei arhitecturale.

 Sinaia este o stațiune de rangul I, în accepțiunea internațională 
(conform Studiului pentru turism - 1996).

 Premiata la World Ski in 2017 – din cele 9 statiuni nominalizate din 
Romania, Sinaia a fost declarata cea mai buna statiune de ski din 
Romania

 Stațiunea este situată la o altitudine cuprinsă între 798 și 1055m, pe 
versantul sud-estic al Masivului Bucegi, de-a lungul văii Prahova. 

 La o distanță de 122 km de Bucuresti, 106 km de Aeroportul 
Internațional Henri Coanda (București) și 37 Km de Brașov, Sinaia este 
situată de-a lungul DN1, beneficiind și de căi ferate de acces.



 Accesul pe calea ferată este asigurat de trenuri interne și 
internaționale, care circulă spre direcțiile București - Ploiești sau
Brașov, oprind in Gara centrala si/sau Halta Sinaia Sud.

 Incepand cu anul 1999, s-a reeditat traseul trenului Orient Express 
cu oprire în Gara Regala Sinaia.

 Principala magistrala rutiera ce traverseaza stațiunea de la nord la 
sud este D.N.1.

 Deasemenea din Sinaia prin D.N.71, se poate ajunge la Târgoviște 
prin localitățile Pucioasa, Fieni, Moroieni

 Distanța dintre Sinaia și Aeroportul Internațional Otopeni este de 
100 kilometri (aproximativ 60 minute pe DN1).



 Sinaia apare legată de înființarea mănăstirii în anul 1695, în jurul 
căreia s-au înjghebat primele așezări.

 Ridicarea rapidă a acestei așezări a condus la dezvoltarea in zona a 
a industriei extractive și de prelucrare a petrolului, ulterior la 
deschiderea șoselei la sfărșitul secolului al XVIII-lea si construcția 
căii ferate și ulterior la cea a Castelului Peleș

 In 1880 este declarat oraș, fiind astfel una din cele mai vechi așezări 
urbane de munte din țară

 Sinaia va fi noul nume al comunei (1 dec. 1874) cand și Primăria din 
Bușteni se va muta aici, teritoriul ei fiind de la Izvor la Predeal. Sinaia
propriu-zisa luand o mare dezvoltare fata de celelalte componente 
ale sale, în 1884 are loc scindarea comunei: comuna urbana Sinaia 
pe actualul teritoriu și comuna rurală Predeal cuprinzand Poiana 
Tapului, Bușteni, Azuga și Predealul.



 Eforia Spitalelor Civile a fost fondata de familiile boierilor 
Cantacuzino și Ghica (1864) si cedata Eforiei ca fond social, o parte 
din mosiile lor prîntre care și mosia Furnica cu Manastirea Sinaia. De 
atunci Eforia și printul Dimitrie Ghica, vor fi considerati primii
fondatori ai orașului.

 In anul 1901 devine resedinta de vara a Casei Regale iar orasul
Sinaia a fost conceputa ca o stațiune de lux pentru vacante, punand
la dispozitia vilegiaturistilor 10 hoteluri, 55 vile mari, 50 vile mijlocii
și 60 case taranesti, doua cazinouri, bai de hidroterapie, o gradina
zoologica, trasuri pentru plimbari, 3 centre cu cai de calarie, manej 
și scoala de calarie, restaurante, berarii, cofetarii și magazine 
(majoritatea sezoniere), un parc de promenada și era supranumita
"Perla Carpatilor".

 Dezvoltarea orașului Sinaia ca stațiune turistică a luat amploare 
începand cu a doua jumatate a secolului al XIX - lea, odata cu 
construirea soselei Sinaia - Brasov (1847), a caii ferate Bucuresti -
Sinaia (1879), și mai ales, a castelului Peles, care a transformat 
Sinaia intr-un centru al vietii politice și o zona rezidentiala 
privilegiata



 Între anii 1875 - 1883, este construit Castelul Peles, devenit la 
vremea respectiva, resedinta de vara a familiei lui Carol I, primul 
rege al Romaniei



Conform datelor INS la 01.01.2017, populaţie orasului Sinaia
era de 11.440 locuitori. La nivelul orasului Sinaia se 
remarca o dinamica relativ redusa cu privire la numarul de 
locuitori (11.540 locuitori in 2016 sau 11.749 locuitori in 
2015)

Dpdv al etniei, 96% din populatia orasului Sinaia este de 
romana iar diferenta de 4% de etnie roma sau alte etnii
(sasi si secui).

Dpdv al varstei apreciem ca populatia adulta (36-59 ani) este
“majoritara: cu 39.53%, iar populatia tanara (19-35 ani) 
reprezinta 16.49%  



 Reteaua de apa si ape uzate menajere – este in administrarea
operatorului regional Hidro Prahova SA

 a. Reteaua de alimentare cu apa are o lungime totală de 60,858 km. 
Din totalul de aproximativ 7000 de locuințe, la acest moment. la 
sistemul de alimentare cu apă sunt racordate toate locuințele, adică 
procent de 100% prin 2181 de bransamente

 Alimentarea cu apa in orasul Sinaia se face din sursele de apă 
(subterane – Vânturiș, Valea Babei. Pescărie, Cuibul Dorului și de 
suprafață – Valea Rea. Valea Dorului I și Valea Dorului II), precum și din 
sursa de suprafață Valea Azugii cu stația de tratare amplasată pe raza 
orașului Azuga, prin intermediul stațiilor de tratare, rețelelor de
aducțiune, instalațiilor de înmagazinare și distribuție a apei din 
teritoriul orașului Sinaia

 Conductele de aducțiune a apei de la captări la stațiile de tratare sunt 
din oțel și fontă, însumează ca lungime aproximativ 22 km



 In Sinaia exista doua statii de tratate a apei: 

 Stația de tratare Valea Dorului - apa captată din sursele de suprafață 
Valea Dorului I și II și din sursa subterană Cuibul Dorului este dirijată în 
vederea tratării în stația de tratare Valea Dorului;

 Stația de tratare Oppler - apa captată din sursa de suprafață Valea Rea 
este dirijată în vederea tratării în stația de tratare Oppler

 b. Reteaua de ape uzate - lungimea rețelei de canalizare este de 
38,198 km (include colectorul general); mare parte din sistemul de 
colectare a apelor uzate este epurat prin stația Valea Larga

 Rețeaua de colectare a apelor pluviale din orașul Sinaia aferentă 
drumurilor este eficientă, deoarece este realizată din șanțuri și rigole 
betonate precum și din guri de preluare a apelor de pe carosabil. În
aceste condiții, se realizează un drenaj corespunzător al apelor pluviale

 și prin urmare starea drumurilor este neafectată



 Reteaua de termoficare

 La nivelul orașului Sinaia nu mai există sistem de termoficare cu 
centrală de cartier, fiind desființate și înlocuite cu centrale de bloc sau
de apartament alimentate cu gaz metan de la distribuitorul ENGIE (prin 
GDF Suez).

 Alimentarea cu gaz metan acoperă întreg orașul Sinaia iar lungimea 
totală a conductelor de distribuție este 88,4 km

 Rețeaua de iluminat public

 Castelul Peleș a fost primul castel electrificat în întregime din Europa. 
Acest lucru a fost posibil întrucat electricitatea era furnizată de Uzina 
Electrică proprie, de pe malul pârâului Peleș

 Operatorul zonal este ELECTRICA MUNTENIA NORD S.A.-suc. PLOIEȘTI, 
cu un număr aproximativ de 15.000 abonați, la nivelul anului 2016

 Reţeaua de iluminat public din orașul SINAIA aparţine in principa S.C. 
Electrica S.A. și Orașului Sinaia și are o lungime de aproximativ 77 km; 
noile inestitii in iluminat public se afla insa in proprietatea si 
administrarea directa a Primariei Sinaia



 Infrastructura de sanatate

 La nivelul orasului Sinaia functioneaza o unitate sanitară cu paturi, 
spital de tip general, clasificată în categoria IV (Spitalul Orăşenesc 
Sinaia – din 2009 in subordinea Consiliului local); are o capacitate de 
spitalizare de 94 de paturi si 4 specialități de baza: Medicina Internă, 
Chirurgie Generală, Pediatrie și Obstetrică-Ginecologie

Totodată, în localitate funcționează:

 şase cabinete medicale familiale,

 zece cabinete de specialitate ,

 7 cabinete medicale stomatologice, 

 2 cabinete medicale oftalmologice, 

 1 centru medical cu 12 specialităţi

De asemenea, în Sinaia funcţionează Staţia de ambulanţă sucursala a
Serviciului Judeţean de Ambulanţa Prahova



 Infrastructura de invatamant functioneaza

 3 gradinite, din care 2 cu program prelungit

 2 scoli gimnaziale

 Colegiul Mihail Cantacuzino

Totodată, în localitate funcționează:

 şase cabinete medicale familiale,

 zece cabinete de specialitate ,

 7 cabinete medicale stomatologice, 

 2 cabinete medicale oftalmologice, 

 1 centru medical cu 12 specialităţi

De asemenea, în Sinaia funcţionează Staţia de ambulanţă sucursala a
Serviciului Judeţean de Ambulanţa Prahova



 Infrastructura rutiera – transportul rutier in oras este asigurat intern 
de catre Transport Urban Sinaia sr, societate din subordinea
consiliului local; Pe centura orasului, transportul este asigurat de 
diverse societati care au licente pe traseu Ploiesti/Comarnic –
statiunile din nord sau chiar Brasov.



 Serviciul de salubrizare – a fost delegat catre SC Grup Salubrizare
Urbana SRL, pe o perioadă de 7 ani cu posibilitatea prelungirii; 
incepand insa cu 2018 (odata cu expirarea contractului existent) se are 
in vedere delegarea serviciului catre societate din subordinea
consiliului local, Sinaia Forever srl.

 Orasul este racordat integral la reteau de gaze, administrata de Engie
Romania



 Centrul cultural Carmen Sylva, functioneaza sub autoritatea
Consiliului local, are in componenta sa: 

 Clubul Seniorilor – în cadrul căruia activează un număr de peste 350 
pensionari legitimați (activități zilnice de club – șah, table, rummy);

 Clubul Tinerilor – în cadrul căruia activează un număr de 40 de copii 
(activități zilnice – cursuri de desen, balet, limba franceză, pian, vioară, 
canto, repetiții pentru Festivalul Enescu și Muzica Lumii, Festivalul 
Internațional de Chitară Clasică);

 Bibloteca orasaneasca

 Muzee

 Castelul Peleş construit la iniţiativa lui Carol I; Fostă reşedinţă regală 
(1883 – 1947), naţionalizată în 1948, muzeu din 1953 în 1975 și din
1990 până azi, proprietate din anul 2007 a MS Regele Mihai I al 
României și instituţie publică administrată de Statul român, sub egida 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional



 Muzee

 Casa Memorială "George Enescu" Sinaia  construita de marele muzician 
din banii câştigaţi în primul său turneu în America (1923 şi 1926); Casa 
a fost realizata după planuri proprii, cu ajutorul arhitectului Radu 
Dudescu, pe care a numit-o Vila Luminiş; În 1947 G. Enescu a donat
vila statului român, spre a fi folosită ca loc de odihnă și de creaţie 
pentru artişti. Din 1995, devine Casa Memorială “George Enescu”, iar
din 2007 – secţie a Muzeului Naţional “George Enescu”.

 Muzeul Rezervaţiei Naturale Bucegi - infiinţat în 1956 şi aflat de atunci
într-un continu proces de extindere şi modernizare, Muzeul Judeţean 
de Ştiinţele Naturii Prahova este una din cele mai importante instituţii
cultural-ştiinţifică și educativă a judeţului;

 Muzeul orașului Sinaia funcționează în Vila Alina Știrbei, cea mai veche 
construcție civilă a oraşului, ridicată în anul 1875; a fost inaugurat in 
dec 2015



 Mănăstirea Sinaia, supranumită „Catedrala Carpaților datează din 
secolul al XVII-lea și reprezintă identitatea istorică a orașului, fiind 
prima construcție pe acest teritoriu. Fondatorul Mănăstirii Sinaia este 
Spătarul Mihail Cantacuzino care împreună cu mama sa, Elena și cu 
sora sa Stanca, face un pelerinaj la Locurile Sfinte (Ierusalim, Nazaret, 
etc.), ajungând cu această ocazie la Muntele Sinai unde s-a rugat în 
Mănăstirea Sfânta Ecaterina. Impresionat de cea ce a văzut, s-a hotărât 
ca la întoarcerea în Țara Românească, să construiască în munții 
românești și să închine Sfintei Fecioare Maria, o mănănăstire care să 
poarte numele Muntelui Sinai și aceasta este Mănăstirea Sinaia

 Muzeul de trenuleţe - se află în apropierea Gării Sinaia. Contine o 
colecţie de minitrenuleţe, locomotive vechi, ceasuri, telefoane şi alte
obiecte din patrimoniul CFR. Cea mai importantă piesă cu care se 
mândreşte muzeul este o limuzină Mercedes care merge pe şine

 Dealtfel in orasul Sinaia exista inregistrate 96 de monumente istorice, 
din care 32 de interes national si international



 Dealtfel in orasul Sinaia exista inregistrate 96 de monumente istorice, 
din care 32 de interes national si international, principalele fiind:

o Castelul Peleş – inaugurat in 22 august 1875. 

o Mânăstirea Sinaia ― denumita si Perla Carpaţilor, datează de la 
sfârşitul sec XVII şi reprezintă cartea de identitate a oraşului,deoarece 
este prima construcţie din spatiul actualei staţiuni

o Centrul Internaţional de Conferinţe CASINO Sinaia – construit  in 1912-
1913), pe locul unde se afla cândva vila Ghica, prima vilă a staţiunii, 
înălţată de prinţul Dimitrie Ghica

o Muzeul orașului Sinaia – fosta resedinta de vara a Alinei Stirbey si a 
generalului Emanuel Florescu

o Centrul Cultural ,,Carmen Sylva” - inaugurat în 10 aprilie 2008 și este 
găzduit de clădirea primei şcoli primare din Sinaia.

o Casa memoriala “George Enescu” sau vila “Luminis”.



o Parcul Dimitrie Ghica –înfiinţat în anul 1881 şi amenajarea s-a facut
sub îndrumarea elevaţianului Eder.; în luna septembrie adaposteste
Festivalul Toamnei ―Sinaia Forever, cel mai mare eveniment mediatic 
al oraşului.

o Cimitirul Eroilor din Sinaia – cimitirul eroilor din primul razboi mondial

o Mormantul lui Badea Cârţan

o Gara Sinaia şi gara Regală – construita in 1913; Pe peronul gării Sinaia 
se află o placă comemorativă în amintirea Primului Ministru român, 
I.Gh.Duca asasinat de legionari în anul 1933, chiar în acel loc; în 
perioada comunistă, un tren prezidenţial i-a adus aici pe preşedintele
american Gerald Ford şi pe Nicolae Ceauşescu



 La nivelul anului 2015, pe raza administrativa a orasului Sinaia
functionau 668 societati, din care 57% erau microintreprinderi; cele mai
importante domenii de activitate sunt:

 hoteluri si restaurante

 activitati profesionale, stiintifice și tehnice

 transport și depozitare

 constructii

 Principalii agenti economici care opereaza pe raza administrativa a 
orasului Sinaia:

 SC MEFIN SA, singura unitate industrială din țara noastră care fabrică 
echipamente de injecție pentru motoarele Diesel

 SC SALSI SA Sinaia care are ca obiect de activitate prepararea 
produselor din carne (renumitul Salam de Sibiu).

 SC SINAIA SA și SC INTERNAȚIONAL SA, două dintre cele mai 
importante unitați hoteliere ce oferă turiștilor multiple facilități de 
cazare și agrement



 Agricultura – orasul Sinaia, cf date 2016, are o suprafata agricola –
numai pasiuni si fanete - de 1639 ha.

 Principalii agenti economici care opereaza pe raza administrativa a 
orasului Sinaia:

 SC MEFIN SA, singura unitate industrială din țara noastră care fabrică 
echipamente de injecție pentru motoarele Diesel

 SC SALSI SA Sinaia care are ca obiect de activitate prepararea 
produselor din carne (renumitul Salam de Sibiu).

 SC SINAIA SA și SC INTERNAȚIONAL SA, două dintre cele mai 
importante unitați hoteliere ce oferă turiștilor multiple facilități de 
cazare și agrement



La nivelul staţiunii Sinaia, cf date mai 2016, existau 166 de structuri 
turistice clasificate la 1, 2, 3, 4 şi 5 stele, oferind un număr de 5722 
locuri, în 2579 camere. 

Ca tipuri de structuri de cazare, în stațiune turiştii pot opta pentru
hoteluri, hosteluri, moteluri, pensiuni, vile, cabane ori pot închiria camere

sau apartamente

In ceea ce priveşte categoria de confort, cele mai multe structuri de 
cazare din Sinaia sunt cele de 3 stele (52,07%), urmate de cele de 2 stele 
(26,71 %), de 4 stele (15,75%) şi 5 stele (4,79%), în timp ce structurile de 
1 stea înregistrează 0,68%.

Referitor la structurarea pe tipuri de unităţi, predomină pensiunile 
turistice – 34,98% din totalul structurilor, la o distanţă destul de mare 
situându-se vilele 23,30%, hotelurile 16%, camerele de închiriat 13%,69, 
în timp ce motelurile, hostelurile și apartamentele de închiriat
înregistrează fiecare 1,36%.



Turismul – principala ramura cu aport deosebit la economia orasului a 
cunoscut o dezvoltare continua in ultimii ani. Astfel, numarul turistilor a 
crescut in perioada 2012-2017 cu aprox. 47%, ca dealtfel toti indicatorii
specifici acestei activitati (date INS)

Orasul Sinaia 2012 2013 2014 2015 2016

turisti cazati 198,157       197,813       202,564       267,789       288,752       

total inoptari 452,920       438,868       440,190       528,906       582,865       

Indice utilizare netă a

capacității de cazare

turistică în funcțiune (%)

28.0% 26.4% 26.9% 32.9% 35.3%



Consiliul local al Orasului Sinaia are in subordine doua societati:

o Transport Urban Sinaia srl, societate detinuta integral de catre consiliul
local are in administare intreg domeniul schiabil al orasului (inclusiv
intretinerea), serviciul de transport local si cel cu privire la 
administrarea parcarilor din statiune; domeniul schiabil oferit de orasul
Sinaia este cel mai mare din Romania, atat ca lungime cat si numar de 
partii si beneficiaza in prezent de o infrastructura moderna de 
transportat schiorii pe toate partiile

o Sinaia Forever srl, societate detinuta 95% de catre Consiliul Local al 
orasului Sinaia si 5% de catre Transport Urban Sinaia srl; societatea are 
in administrare domeniul public al orasului Sinaia – intretinerea
spatiilor verzi si zone aferente; incepand cu 2018 va avea in 
adminisrare si serviciul de salubritate al orasului. 



 “Reabilitarea infrastructurii publice urbane oraș Sinaia “Viá Sinaia
Design-Verde- Deschis” - proiect realizat in cadrul Planului Integrat de 
Dezvoltare Urbana Sinaia 2007-20013, finantat prin POR 2007-2013, 
in valoare de 60.245.101,90 lei; Prin implementarea acestui proiect s-
au realizat:

o reabilitarea sistemului rutier și a trotuarelor pe zona centrala a orașului
(B-dul Republicii, B-dul Carol I și B-dul Ferdinand) precum și
reabilitarea strazilor laterale care debusează în aceste bulevarde;

o marirea sigurantei circulatiei (prin crearea de 4 sensuri giratorii și
montarea de indicatoare rutiere);

o imbunatatirea imaginii orașului prin eliminarea stalpilor de beton și
mutarea retelelor de pe stalpi în infrastructura strazilor,

o refacerea platformelor pietonale,

o reabilitare/ crearea spatiilor verzi, crearea de piatete și esplanade ;

o imbunatatirea mediului de afaceri;



 ““Reabilitarea infrastructurii sociale achizitionarea și instalarea de 
echipamente de supraveghere necesare pentru cresterea sigurantei și
prevenirea criminalitatii în orașul Sinaia –Judetul Prahova” - proiect
realizat in cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbana Sinaia 2007-
20013, finantat prin POR 2007-2013, in valoare de 1.511.812,20lei; 
Prin implementarea acestui proiect s-au realizat:

o 27 de camere de supraveghere (18 camere pentru obiectivele socio-
culturale și institutiile de invatamant, 9 pe Bulevardele Carol I, 
Republicii, Ferdinand )

o un centru de monitorizare



 “Dezvoltarea Domeniului Schiabil Sinaia Perla Carpatilor – Realizare
instalatie de zapada artificiala în Valea Soarelui” - proiect finantat prin
POR 2007-2013, in valoare de 26.460.572,31 lei; Prin implementarea
acestui proiect s-au realizat:

o Pârtii modernizate: 8

o Tunuri de zăpadă artificială: 25

 “Centrul National de Informare și Promovare Turistică - Sinaia” - proiect
finantat prin POR 2007-2013, in valoare de 629.433,48 lei; Prin
implementarea acestui proiect s-a Centru National de Informare și
Promovare Turistică

 Centru de zi pentru copiii aflati în situatii de risc proiect in valoare de 
566.221,50  lei, care asigura asistenta pentru -15 locuri pentru copiii
proveniți din familii aflate în dificultate, familii care prezintă relaţii
disfuncţionale



 „Sistem de Management Integrat al Deseurilor în Judetul Prahova”, proiect
dezvoltat alaturi de CJ Prajova si alte 103 localitati partenere in cadrul
POS Mediu 2014-2020 prin care se are in vedere realizarea a 91 puncte
de colectare selectivă, cât mai aproape de locuinţele sinăienilor, 273 de
eurocontainere pentru: hârtie și carton (de culoare albastră), pentru 
plastic și metal (de culoare galbenă), pentru sticlă (de culoare verde); 
valoare estimativa proiect: 46.61 mil. euro 

 “Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apa și canalizare în judetul
Prahova” proiect dezvoltat in cadrul POS Mediu 2014-2020 prin care se 
are in vedere realizarea a 2 statii de clorinare , extinderea retelei de 
canalizare pe str Cumpatu și pe toate strazile care se intersecteaza cu 
Calea Brasovului, Calea Prahovei, Calea Bucuresti- acolo unde nu exista 
retele de canalizare, reabilitarea retelei de canalizare – 4,2 Km – Calea
Brasovului, Calea Prahovei , Calea Bucuresti; valoarea estimativa proiect: 
10 milioane euro



 Primarul

Primarul orasului Sinaia este dl. ing Vlad Oprea. A fost ales pentru
prima data in 2004, in prezent fiind la al 4-lea mandat. Este de 
profesie inginer, dovedind un bun spirit organizatoric.

 Viceprimarul

Viceprimar este dl. Gheorghe Badaran, fiind la al 3-lea mandat ca
viceprimar; anterior dlui Vlad Oprea afost primarul statiunii Sinaia.

 Consiliul local

Consiliul local este format din 16 membrii din care: 9 membri PNL, 5 
membri PSD, 1 membru ALDE si 1 membru Uniunea pt Progresul
Romaniei; 

Primaria Sinaia are in prezent 70 de angati, 




