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Surpriza plăcută a sezonului estival 2012

Pentru cei mai mulți dintre noi, stațiunea Mamaia se termină, în nord, la vreo
doi kilometri de Rex, adică acolo unde începea cândva sălbăticia și paragina
a ceea ce se numea Mamaia Sat.

P

ăduricea și lăstărișul care invadaseră
plaja adăposteau turmele de mistreți
care devastau împrejurimile, răscolind și
mormanele de gunoi revărsate din plin, în
fiecare sezon estival.
Doar ceva mai încolo exista o oază
de civilizație, odată cu amenajarea,
la începutul anului 1960, a ” Taberei
Internaționale de Pionieri și Școlari
Năvodari”, care s-a bucurat, mulți ani după
aceea, de un binemeritat renume. Până
a intrat (inexplicabil!) pe mâinile unor
confederații sindicale, care au adus-o în
pragul colapsului. Iar dincolo de tabără , la
doi pași, începea Năvodariul, ivit din fosta
așezare de pescari lipoveni, care se numea
inițial , sugestiv de altfel, Satul Negru!
La debutul anilor ‘60, aici nu erau
decât vreo 4500 de locuitori, plus

salariații sezonieri, după care construirea
Combinatului de îngrășăminte chimice
va deschide drumul fostei comune spre
destinul de obiectiv industrial și oraș
muncitoresc .
Destin pecetluit și de ridicarea
Combinatului Petrochimic, urmat de
CET Midia, Șantierul naval și Portul
Midia , Terminalul de Petrol și Gaze
și Fabrica de zahăr, ceea ce va conduce,
firesc, la sporirea vertiginoasă a populației,
implicit la dezvoltarea orașului. Care
devine însă, inevitabil, și una dintre cele
mai poluate localități ale României.
Apoi, a venit declinul de după ‘89, când
locurile de muncă s-au redus mereu mai
mult, odată cu închiderea sau pulverizarea
efectivă a unora dintre obiectivele
industriale, Fabrica de zahăr, bunăoară,

fiind pur și simplu demolată și vândută
la fier vechi! Înfloritorul Năvodari din
anii 70-80 redevenea localitatea cenușie
de odinioară, lipsită de perspective, de
investitori, și acoperită de tristețe...
Poftiți în Stațiunea turistică
Năvodari!

Sunt deja câțiva ani de când Mamaia
nu se mai frânge în desișurile din Mamaia
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