
Social
Editia de Marti, 25 Iunie 2013

Incepe activitatea

Peste 350 de salvamari, cu ochii pe turisti
58

Oficial, sezonul estival a inceput de ceva vreme, insa salvamarii n-au avut prea mult de lucru. Pe de
o parte, pentru ca vremea a fost inselatoare, ploaia fiind unul din factorii care au impiedicat turistii sa
faca prea multa plaja, si, pe de alta parte, pentru ca apa Marii Negre a fost mai rece si prea putini
turisti s-au incumetat sa o testeze. Totusi, in ultimele zile, temperaturile au crescut simtitor si deja
meteorologii au anuntat zile de canicula. Weekend-ul ce tocmai s-a incheiat a fost cel mai aglomerat
de la inceputul verii, unul dintre motive fiind si faptul ca turistii au profitat de minivacanta de Rusalii,
care a avut inclusa si ziua de ieri, declarata zi libera. Apa marii a fost perfecta pentru imbaiere, iar
temperatura din aer a permis turistilor veniti pe litoral sa obtina un bronz uniform. 

100 DE SALVAMARI IN MAMAIA Ca in fiecare an, salvamarii sunt cei care au grija ca turistii sa nu
se avante prea mult in mare. In ciuda unui buget limitat, care an de an a fost alocat cu intarziere,
tinerii la inceput de drum in viata sunt doritori sa practice aceasta meserie frumoasa. Dovada ca, in
fiecare an, sunt multe cereri pentru cursurile de salvamar organizate de Asociatia Nationala a
Scafandrilor Profesionisti si Salvamarilor din Romania (ANSPSR). In acest an, 350 de salvamari
supravegheaza plajele litoralului romanesc, numar aproximativ egal cu cel de anul trecut. Dintre
acestia, 100 sunt impartiti in statiunea Mamaia. Coordonatorul celor care se avanta in valurile marii,
Gabi Culea, a declarat ca numarul "oamenilor marii" variaza de la an la an si partea buna este ca nu
se inregistreaza cresteri sau scaderi semnificative care le-ar putea afecta activitatea. "ANSPSR are
12 salvamari angajati permanent, ceilalti, de obicei tineri, vin si pleaca, unul din motive fiind faptul
este un job temporar", a declarat Culea. 

PATRU SECTOARE DE PLAJÃ Daca, pana anul trecut, statiunea era impartita in trei sectoare de
plaja, acum, pentru ca Mamaia este in plina dezvoltare, sunt patru sectoare. Coordonatorul
salvamarilor a declarat ca, in ultimii ani, zona de nord a statiunii s-a dezvoltat foarte mult si, drept
urmare, acolo s-a format sectorul de nord sau sectorul patru de plaja - de la hotel Savoy pana la
Tabara Navodari. Impartirea statiunii se face de la intrarea in Mamaia: sectorul de sud se intinde de
la Aqua Magic pana la Cazino, sectorul doi - de la pasarela pietonala pana la Hotel Rex, iar sectorul
trei - de la Hotel Rex pana la Hotel Savoy. "De cativa ani, in nordul statiunii Mamaia au aparut
cluburi si zona a inceput sa fie frecventata de tot mai multi turisti. Este posibil sa fim nevoiti sa
suplimentam numarul salvamarilor daca zona de nord a statiunii se va dezvolta in continuare. Noi
oricum in permanenta avem tineri care se pregatesc sa devina salvamari. Nu vom duce lipsa de
oameni", a declarat Culea.
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