
                                                             Plaje mai curate 

 

“Nisipul și marea- nu mă pierdeam în ele, mă regăseam” Albert Camus 

Nisipul. Cât de neplăcut este să iți intre în ochi, dar cât de relaxant este să mergi 

desculț prin el, să meditezi. Marea…cât de plăcut este să-i asculți liniștitoarele valuri, să-i 

simți bătăile „inimii”, dar cât de neplăcut este să te scufunzi în mare printre pet-uri, gunoaie 

și alte deșeuri. Este aceasta o problemă care ar merita atenția noastră? 

Conform „La dépêche de Tahiti- Alizeele, vânturile predominante din Pacific, au 

adunat o cantitate uriașă de gunoaie plutitoare. Suprafața acoperită de acestea, o egalează în 

prezent, pe cea a continentului Australian.” Deși suntem la mii de km depărtare de 

continentul Australian și de Oceanul Pacific, problema poluării plajelor și a mării o întâlnim 

și la noi, însă nu sunt adunate de alizee, ci chiar de noi, oamenii.  

În țara noastră, plaja este, de ceva timp, multicoloră: auriul nisipului a fost înăbușit de 

gunoaiele, care au ajuns să plutească, chiar și pe apă.  

Puținele inițiative ale societății au fost repede anihilate de protestele părinților, care nu 

voiau să își lase copiii să „facă" voluntariat la... gunoi. Unul dintre principalele tipuri de 

deșeuri, din grămezile de gunoaie, sunt pet-urile din plastic. Ajunse în mare (perioada lor de 

degradare este de 100 de ani), sunt periculoase, în primul rând, pentru delfini, care le pot 

înghiți și pot muri. Căzute la fundul mării, produc acceaşi moarte prin axfixie a organismelor 

care trăiesc acolo. De exemplu, scoicile (midiile) care filtrează apa pentru a se hrăni și 

respira. Ca să nu mai vorbim, că multe recipiente de plastic au în conţinut substanţe toxice 

(detergenți, substanțe pentru dezinfecție, etc). Pot exista, în gunoaie, resturi menajere 

organice, care prin descompunere în apa de mare, cresc cantitatea de materie organică în 

suspensie. Acest lucru va duce la creșterea turbidității apei, reduce penetrarea luminii solare 

și scade cantitatea de oxigen. Mucuri de țigară, pungi din plastic, sticle de băuturi, paie și 

pahare din plastic. Iată cu ce au completat peisajul, românii care și-au petrecut vacanța pe 

litoral. Oare această problemă nu îi afectează pe oameni sau doar se ascund în spatele 

nepăsării? 

Pornind de la necesitatea păstrării plajelor curate și pentru a obține câteva informații 

relevante de la cei care își petrec vacanța la mare, am aplicat un chestionar unui număr de 

cetățeni din Rădăuți, atât tineri, cât și vârstnici. Situația se prezintă astfel: 

 

Obișnuiți să vă petreceti vacanța 

la mare?

Da

Nu

 

Dacă da, preferaţi plajele 
româneşti sau pe cele din 

străinătate?

Cele
româneşti

Cele din
străinătate

Îmi este
indiferent

 
 

Mai mult de jumătate din cei chestionați 

iși petrec vacanța, de regulă, la mare. 

Cei care își petrec vacanța la mare, au în 

topul preferințelor plajele din 

străinătate.  Care este motivul pentru 

care plajele româneşti nu sunt atât de 

atractive pentru turişti? 



De ce le preferaţi plajele din 

străinătate?

Preţurile sunt
mai mici

Plajele sunt
mai îngrijite

Marea este
mai curată

 

Considerați că plajele din România 

sunt ingrijite?

Da

Nu

 

Ati participat vreodată la 

curațarea plajelor românești?

Da

Nu

 
 

Fiecare dintre noi iubește plaja și își dorește să petreacă timp de neuitat alături de 

prieteni și familie, bucurîndu-se de soare și apă. Curățenia plajei depinde de calitatea 

nisipului și a apei, și respectiv de serviciile  oferite de cei care închiriază plajele. Calitatea 

plajelor presupune să nu avem mizerii în nisip, iar apa să nu aducă mizerii și alege la mal, 

care prin descompunere emană miros neplăcut, și deasemenea, sunt asigurate servicii de 

calitate pentru a satisface nevoile turiștilor.  

Ce se putem face pentru a avea plaje mai curate? 

 Soluții pentru protejarea plajelor și păstrarea calității apei: 

 Refacerea digurilor de protecție sau chiar construirea altora noi, care să nu permită apei 

să reducă suprafața plajelor, sau să aducă alge sau alte mizerii la mal (în acest fel se 

diminuează forța valurilor); 

 Curățarea mecanizată a nisipului, pe timpul nopții; 

 Montarea unor coșuri pentru reciclarea directă a deșeurilor rezultate de la prestatorii de 

servicii și turiști; 

 Asigurarea unor puncte pentru cabine de schimb, dușuri și servirea mesei; 

 Panouri publicitare de avertizare pentru utilizarea plajelor; 

 Aplicarea de amenzi pentru cei ce nu respectă normele de utilizare a plajelor. 

 

 

 

Se pare că neîngrijirea mării şi a plajelor 

duce şi la scăderea numărului de turişti. 

La această întrebare, mai mult de jumătate 

din persoanele chestionate s-au arătat 

nemulţumite de condiţia nesatisfăcătoare a 

plajelor.   

Deşi, deranjaţi de starea în care se află 

litoralul românesc, foarte puţini sunt cei 

care au luat atitudine. 



 

Cleaner beaches 

 

" The sand and the sea- I do not lose myself in them, I find myself" Albert Camus 

Sand. How bad is when it gets in your eyes, but how relaxing it is to go barefoot, 

meditating. Great ... how pleasant it is to listen to the soothing waves, to feel the beating 

"heart", but how unpleasant it is to dive into the sea through plastic bottles, garbage and 

other waste. Is this a problem that deserves our attention? 

According to "La Depeche of Tahiti”- trade winds, prevailing winds in the Pacific, 

have gathered a huge amount of floating garbage. The area covered by them equals currently 

on the Australian continent. Although we are thousands of kilometers away from mainland 

Australian and the Pacific Ocean, the problem of pollution of beaches and the sea remains, it 

is not caused by winds by us humans. 

In our country, the beach is multicolored: the golden sand was muffled by littering, 

which came to float, even on water. 

The few initiatives of society protests were quickly annihilated by parents who would 

not let their children "do" volunteer ... garbage. One of the main types of waste, piles of 

refuse are plastic PET bottles. Reading at the sea (during their degradation takes 100 years 

old) they are dangerous, primarily for dolphins, they can swallow then and can die. It falls to 

the sea floor, producing death to organisms that live there. For example, shellfish (mussels) 

that filter water to feed and breathe. not to mention that many plastic bottles have contained 

toxic substances (detergents, disinfectants, …). In the garbage, household waste organic that 

gets in to seawater, increases the amount of organic solids. This will lead to increased water 

turbidity, reduces the penetration of sunlight and decreases the amount of oxygen. Cigarette 

butts, plastic bags, beverage bottles, straws and plastic cups. That's what fills the landscape, 

of the Romanians spending their holidays on the coast. Does this problem affect people ordo 

they just hide behind indifference? 

Given the necessity of keeping beaches clean and to get some relevant information 

from those who spend their holiday at sea, I applied a questionnaire to citizens in Radauti, 

both young and old. The situation is as follows: 

 

Accustomed to spending your 

vacation at sea?

Yes

No

 
 

If so,  do  you prefer  the 

Romanian or foreign ones?

The

Romanian

The foreign

I do not care

 
 

More than half of those surveyed prefer 

the sea. 

Those who spend their holidays at sea 

prefer foreign beaches. Why are the 

Romanian beaches not so attractive for 

tourists? 



Why do you prefer beaches abroad?

Prices are

lower

The beaches

are groomed

The sea is

cleaner

Other reasons

 
 

 

 

Do you think that Romania's beaches 

are cleaned?

Yes

No

 
 

 

 

       

Ati participat vreodată la 

curațarea plajelor românești?

Da

Nu

 
 

 

Each of us loves the beach and wants to spend unforgettable time with friends and 

family, enjoying the sun and water. Beach cleanliness depends on the quality of sand and 

water, and the services provided by the beaches hirer. The quality beaches are not supposed 

to have garbage in the sand and trash, and  also provided quality services to meet the needs of 

tourists.  

What can we do to have cleaner beaches? 

Solutions to protect and preserve the water quality of beaches: 

 Restoring protection dams or building new ones, which does not allow surface water to 

reduce the beaches, or cause algae or other debris to shore (thus diminishing the force of 

the waves); 

 Mechanized cleaning the sand at night; 

 Installation of recycling bins for waste directly from service providers and tourists; 

Apparently dirty sea and beaches lead to 

the decrease of tourists. 

To this question, more than half of those 

polled were dissatisfied with the poor 

condition of the beaches. 

Although disturbed by the condition of 

the Romanian seaside, very few people 

took a stand. 



 Ensuring points for changing cabins, showers and dining; 

 Billboards Warning use of beaches; 

 Fines for those who do not comply with usage beaches. 
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