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Proiect de mediu destinat protejării Ńărmului Marii Negre

Comisia Europeană a aprobat, în data de 22.03.2013, unul dintre cele mai importante proiecte
din punct de vedere al reducerii eroziunii costiere, respectiv "ProtecŃia şi reabilitarea părŃii
sudice a litoralului românesc al Mării Negre în zona municipiului ConstanŃa şi Eforie Nord".
Proiectul, finanŃat prin Programul OperaŃional Sectorial Mediu, din Fondul de Coeziune, îşi
propune realizarea de măsuri de protecŃie a plajei împotriva riscului de eroziune accelerată care
afectează zonele Mamaia Sud, Tomis Nord, Tomis Centru, Tomis Sud şi Eforie Nord, pe o lungine
de 7,3 km.
Proiectul constă în lucrări de reparaŃie a digurilor de larg existente, construcŃia de noi diguri de
larg, reabilitarea şi prelungirea digurilor de protecŃie, construcŃia de diguri de protecŃie a zonei
înnisipate şi a unor diguri îngropate (pinteni), demolarea unor structuri existente şi lucrări de
înnisipare artificială.
PopulaŃia beneficiară a proiectului va fi de aproximativ 278 000 de locuitori, care vor beneficia
de pe urma reducerii riscului de inundare a proprietăŃilor deŃinute şi un total de 32 000 de turişti.
Un număr de 122 de operatori economici (hoteluri, restaurante, magazine, firme de pescuit etc)
vor fi, de asemenea, protejaŃi împotriva riscului de eroziune. Proiectul va genera 250 de locuri de
muncă temporare şi 10 permanente.
Valoarea totală a proiectului este de 170.450.084 euro inclusiv TVA, din care finanŃare
nerambursabilă din Fondul de Coeziune în valoare de 145.680.660 Euro.
InvestiŃiile finanŃate vor fi administrate de beneficiarul proiectului, AdministraŃia NaŃională
"Apele Române", în calitate de instituŃie naŃională cu competenŃe exclusive în gestionarea zonei
costiere a României, şi vor fi exploatate de către acesta prin AdministraŃia Bazinală de Apă
Dobrogea-Litoral.
Proiectul face parte dintr-o iniŃiativă mai amplă, pe termen lung, în contextul Recomandării
privind managementul integrat al zonelor costiere şi al Directivei-cadru privind stategia UE pentru
mediul marin. De asemenea, pentru perioada de programare 2014-2020 sunt preconizate investitii
privind reducerea eroziunii costiere, de aproximativ 399 milioane Euro.
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