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REZUMAT. Pe mapamond, în spatiul  terestru al zonei costiere, cu o lătime de 50 - 60 km, se înregistrează o 
comasare de aproximativ 60% din populatia globului, care se estimează că va creşte la cca 80% în anul 2050. În 
această zonă se dezvoltă o activitate socio-economică intensă si există o puternică bază de resurse naturale. 
Gestionarea unui astfel de sistem complex, cum este sistemul costier, impune o abordare integrată, capabilă să 
reunească si să rezolve interesele multiple ale utilizărilor zonei costiere. Cercetările, studiile si observatiile 
efectuate de INCDM Constanta (IRCM Constanta) în perioada 1975 - 2015, cu privire la modificările liniei 
tărmului, plajei emerse si plajei submerse au evidentiat agravarea, de la un an la altul, a stării geomorfologice a 
litoralului, au evidenţiat importanţa supravegherii costiere ca mijloc adecvat al procesuolui de implenetare a 
Gestiunii costiere integrate (ICZM). 

Cuvinte cheie: procese costiere, controlul eroziunii, managementul plajei, protecţie costieră. 

ABSTRACT. At the international level, within coastal zone space, having widh of 50-60km, it is registeren an 
aglomeration af approximatively 60% from global population, which it is estimated to have an accelertated 
growth to 80% till 2050. In this area there is a strong economical activities and a strong base of natural 
resources as well. So, the management of such complex system, as coastal system is, it is requiring an integrat 
approach, taking in consideration the multiple interests of the coastal uses.               The studies ans research 
developed in Romania in the time perioad of 975 - 2015, regarding the shoreline changes, and coastal erosion 
control, emphazised the mportance of the coastal monitoring as a toold for ICZM implementation. 

Keywords: coastal processes, erosion control, beach management, coastal protection. 

1. INTRODUCERE 

Pe mapamond, în spatiul  terestru al zonei costiere, 
cu o lătime de 50 - 60 km, se înregistrează aproximativ 
60% din populatia globului, care se estimează că va 
creste la cca 80% în anul 2020. În această zonă se 
dezvoltă o activitate socio-economică intensă si există 
o puternică bază de resurse naturale. Activitatea 
antropică, precum si actiunea factorilor naturali 
(uragane, furtuni, curenti marini) exercită o puternică 
presiune asupra mediului litoral, la acestea adaugându-
se efectul de seră, care produce schimbări climatice 
globale si o crestere generală a nivelului mărilor si 
oceanelor. O evaluare recentă realizată de Analiza 
Diagnostică Transfrontieră a Planului Strategic de 
Actiune pentru Reabilitarea si Protectia Mării Negre 
(Istanbul,1996) arată că starea mediului este într-o 
continuă degradare, iar în ceea ce priveste zona litorală 
se precizează că „multe zone costiere au fost 
deteriorate ca urmare a eroziunii, a dezvoltării urbane 
si industriale necontrolate”. 

 

Gestionarea unui astfel de sistem complex, cum 
este sistemul costier, impune o abordare integrată, 
capabilă să reunească si să rezolve interesele 

multiple ale utilizărilor zonei costiere. În acest scop, 
pentru a evita conflictele de interese, este necesară 
elaborarea unor solutii fundamentate teoretic si 
conceptual, care vor asigura mentinerea echilibrului 
ecologic al planetei în conditiile unei dezvoltări 
durabile a societătii. 

 Pentru limitarea influentelor negative ale factorilor 
antropici si naturali în scopul protectiei, conservării si 
dezvoltării durabile a zonei costiere, se implementează 
în prezent conceptul de gestionare integrată a zonei 
costiere (ICZM), initiat în 1972 printr-un act al 
congresului american si adoptat, în cadrul programului 
global pentru secolul viitor, Agenda 21 (Conferinta 
Natiunilor Unite pentru Mediu si Dezvoltare de la Rio 
de Janeiro, UNCED, 1992), de majoritatea statelor, 
printre care si România. 

1.1. Prezentarea generală a eroziunii 
la litoralului romanesc 

Litoralul românesc, în lungime de 244 km (între 
bratul Musura si Vama Veche), reprezintă 6% din 
lungimea totală a tărmului Mării Negre. Relieful 
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acestuia este format din tărmuri cu altitudine joasă - 
plaje (cca. 80%) si tărmuri înalte - faleze (cca. 20%). 

Din punct de vedere tipologic, cuprinde atât tărm 
natural (plaje si faleze - cca. 84%) cât si tărm 
„construit”, cca. 16% ( porturi,  constructii hidro-
tehnice de protectie). Sectorul nordic (Musura - 
Midia) cu delte, lagune si limane este constituit din 
acumulări fluvio-marine, nisipuri cochilifere de dată 
recentă, dispuse sub formă de plaje si cordoane 
litorale cu înăltimi, de regulă mai mici de 2,0 m. 

Studiile elaborate evidentiază că fenomenul de 
eroziune s-a extins pe cca. 60-70% din lungimea 
tărmului. În zona Rezervatiei Biosferei Delta Dunării, 
suprafata plajei s-a diminuat în ultimii 35 ani cu 
peste 2 400 ha (cca. 80 ha/an), iar aportul natural de 
sedimente a fost de numai 200 ha (cca.7 ha/an). 
Linia tărmului s-a retras pe distante variabile de la 
un sector de tărm la altul, iar valoarea maximă de 
deplasare, în unele sectiuni ale plajei, a depăsit 400 m 
(sector Câsla Vădanei). În timpul furtunilor puternice 
marea acoperă complet tărmul acolo unde lătimea 
cordonului litoral este mai redusă afectând mai ales 
ecosistemul complexului de lacuri Razim – Sinoe. 

Sectorul sudic (Midia - Vama Veche) prezintă 
caracteristici structurale si morfologice ale reliefului 
diferite fată de sectorul de la nord de Midia. Tărmul 
de tip alveolar, cu plaje si faleze (în majoritate active, 
ale căror înăltimi ating cca. 35 m) este distrus în 
mare parte de abraziunea marină, care are un 
caracter ireversibil. Plajele, formate la baza lor, sunt 
relativ stabile si au dimensiuni mult mai reduse. De 
asemenea s-au format plaje înguste în dreptul vechilor 

guri de vărsare ale râurilor (limanele fluvio-marine, 
Techirghiol, Costinesti, Tatlageac)  sau în fata  
golfurilor vechi (lagunele marine, Tasaul, Siutghiol, 
Comorova, Iezerul Mangaliei). 

Datorită structurii geologice, în special a sub-
stratului dur al platformei calcaroase, căt si a 
conditiilor hidrometeorologice specifice zonei, tărmul 
a suferit intense modificări în unele sectoare astfel: 
plaja din dreptul Taberei Internationale (Eforie Sud) 
s-a retras cu 40 m (1981 - 1992); partea nordică a 
plajei Neptun s-a retras cu 24 m (1981 - 1992); plaja 
Venus - Saturn s-a retras cu 36 m (1983 - 1992). 
Desi mare parte a acestui tărm a fost protejat de 
constructii hidrotehnice în ultimii 55 de ani, acestea 
nu au avut un efect major de stabilizare a tărmului. 
Implementarea acestui sistem de protectie a început 
în perioada 1936 – 1940 si a continuat  apoi treptat, 
pe etape de dezvoltare (în 1956 – 1960, 1967 – 
1970, 1981 – 1985 si 1989 – 1990), până în 1991, 
când această activitate a fost practic sistată. 

În anul 2000, la o investigatie preliminară 
efectuată de I.N.C.D.M. Constanta, s-a constat că  
cca. 55% din sistemul hidrotehnic de protectie costieră 
se află într-o stare medie si  avansată de degradare. 
În perioada 1990-2000, efectul eroziv a fost pre-
dominant (cca. 76% din tărm a fost afectat), ceea ce 
reflectă faptul ca solutiile de protectie si-au atins 
numai partial scopul initial. 

Cauzele si efectele principale ale eroziunii costiere 
de la litoralul românesc, care în mare parte sunt 
specifice pentru toate tările cu litoral de pe mapa-
mond sunt redate în tabelul de mai jos (tabelul 1). 

 
Tabelul 1.  Cauzele si efectele eroziunii 

î 

Cauze  Efecte 

1. Extinderea spre larg a jetelelor de la gura de vărsare a 
bratului Sulina 

– îndepărtarea punctului de debusare a aluviunilor în mare din 
dreptul bratului Sulina; 

– devierea fluxului de aluviuni din bratul Chilia. 
2. Amenajarile hidrotehnice executate pe Dunare si pe 

afluentii săi 
– diminuarea  cu cca 50% a cantitătii de aluviuni transportate pe Dunăre 

cu consecinte negative asupra bilanţului sedimentar al plajelor litorale. 
3. Lucrările de extindere si modernizare a porturilor din 

zona Midia-Constanta, Mangalia 
– devierea spre larg a traseelor curenţilor litorali care asigură 

alimentarea cu nisip a plajelor din sudul litoralului.  
4. Reducerea  stocurilor de moluste marine cu cca. 50 %  – reducerea aportului de nisip biogen. 
5. Tendinta de ridicare a nivelului marii în medie cu 1,5 – 

2 mm/an 
–  retragerea tărmului. 

6. Frecventa mare a perioadelor cu furtuni intense – inundarea plajei si vodificarea liniei de atac a valurilor. 
7. Exploatari ilegale de nisip – accentuarea bilantului sedimentar negativ; 

–  alterarea cadrului natural. 

8. Presiunea socio-economică – poluarea, degradarea cadrului natural. 
 

1.2. Activitatea de supraveghere  
a eroziunii costiere 

Cercetările, studiile şi observaţiile efectuate de 
INCDM Constanta (IRCM Constanta) în perioada 
1975-2001, cu privire la modificările liniei tărmului, 
plajei emerse si plajei submerse au evidentiat 
agravarea, de la un an la altul, a stării geomorfologice a 
litoralului,. 

Consecintele negative se referă la retragerea liniei 
tărmului, pierderea prin eroziune a suprafetelor de 
plajă, avarierea/distrugerea unor constructii de interes 
turistic sau economic (cherhanale, puncte pescăresti 
etc.) si nu în ultimul rând la afectarea ecosistemelor 
litorale, inclusiv a părtii litorale a ecosistemului 
specific Rezervatiei Biosferei Delta Dunării. 

Studiile realizate în această perioadă au vizat 
interese economice (construcţia, extinderea porturilor) 
şi amenajarea tărmului, mai ales în judeţul Constanţa. 
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Lucrările hidrotehnice costiere execuate au avut ca 
obiectiv  rezolvarea unor probleme de mare dificultate 
şi diversitate, cuprinzând aspecte teoretice, tehnice şi 
tehnologice legate de stabilitatea şi functionalitatea 
constructiilor, modul de executie şi interactiunea cu 
mediul înconjurator. În acest sens au fost elaborate 
studii de teren în care au fost urmărite şi fenomenele de 
eroziune costiră de I.R.C.M. Constanţa, I.M.H. Bucu-
reşti, I.C.P.G.A. Bucureşti, I.G.F.C.O.T. Bucureşti, 
I.G.G. Bucureşti I.P.J. Constanţa, D.M.H. Cercetările 
de fundamentare a soluţiilor s-au realizat de I.C.H. 
Bucureşti, I.I.S Constanţa, şi F.H. Bucureşti, colecti-
vele de proiectanţi de la IPTANA Bucureşti, I.P.J. 
Constanţa.  Pe baza  documentaţiilor întocmite s-au 
construit de către intreprinderile specializate, de mare 
capacitate, I.A.C.H.P. şi C.A.G.C.H. din Constanţa 
lucrările hidrotehnice de la tărmul românesc. Amploa-
rea deosebită a amenajărilor litorale realizate la care se 
adaugă modificările regimului de scurgere lichidă şi 
aluvionară de la gurile Dunării, ca urmare a lucrarilor 
hidrotehnice amplasate pe fluviu, afluenti şi în bazinele 
lor hidrografice şi descărcarea apelor uzate în mare au 
avut ca rezultat modificarea profundă a conditiilor 
naturale în lungul coastelor românesti (v. tabelul 1). 

1.3. Necesitatea supravegherii 
eroziunii costiere şi cadrul legal 
care o impune 

Eroziunea generalizată a plajelor din zona litorală 
este o consecinţă atât a factorilor naturali cât şi a celor 
antropici şi produce următoarele efecte principale: 
 pierderea din teritoriul natural; 
 afectarea ecosistemului costier (sensibil ) şi a 

habitatelor; 
 afectarea cadrului natural; 
 afectarea activitatilor economice din domeniul 

turismului, transportului, agriculturii, şi a domeniilor 
private din zona costieră. 

Pentru limitarea efectelor eroziuni şi protectia 
costieră, majoritatea specialistilor în domeniu consi-
deră necesară o schemă generală de activităti (Anexa I) 
pentru etapele de supraveghere, proiectare, implemen-
tare şi monitorizare a structurilor hidrotehnice litorale. 

Această schemă include programul de supraveghere 
a eroziunii costiere care constă în colectarea de date şi 
stocarea lor prin efectuarea de măsuràtori specifice 
pentru realizarea unei baze de date complexe. Astfel, se 
creează suportul informational al elaborării de studii şi 
cercetări geomorfologice, sedimentologice şi oceano-
grafice, în scopul proiectării şi implementării solutiilor 
de protectie costieră împotriva eroziunii. 

În cadrul schemei generale a activitătilor de 
supraveghere şi protectie costieră I.N.C.D.M. Con-
stanţa, realizează programul de supraveghere al 
eroziunii costiere (v. anexa I A). 

Pe plan national cadrul general al gestionării zonei 
litoralului românesc este reglementat de Legea  

Protecţiei Mediului (137/1995), Legea Apelor (107/ 
1996) şi Legea de constituire a Rezervatiei Biosferei 
Delta Dunării (82/1993). De asemenea, este în 
pregătire Legea Zonei Costiere. În ceea ce priveste 
responsabilitatile în domeniu, conform H.G. din 
04.01.2001, art.2, alin.14, Ministerul Apelor şi 
Protecţiei Mediului  „organizează, sprijină şi urmăreşte 
elaborarea de studii şi proiecte pentru investitii în 
domeniul protectiei mediului, gospodăririi apelor, 
meteorologiei şi hidrologiei şi asigură elaborarea de 
studii şi prognoze de dezvoltare în domeniul său de 
activitate”, iar Institutului National de Cercetare-
Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” ( I.N.C.D.M. 
Constanţa) conform art.2-(2) din H.G.686/1999- „este 
operatorul tehnic al retelei nationale de monitoring 
fizic, chimic, biologic şi de supraveghere a eroziunii 
costiere, fiind abilitat să propună Ministerului Apelor 
şi Protectiei Mediului reglementări în domeniu”. 

2. OBIECTIVELE PROGRAMULUI 

Obiectivul principal este dezvoltarea unei baze 
informaţioanale şi tehnice, suport pentru funda-
mentarea soluţiilor de proiectare şi a  măsurilor de 
protectie menite să conducă la limitarea degradării 
zonei costiere românesti şi pentru a asigura con-
diţiile dezvoltării durabile a acesteia. 

Obiectivele specifice ale programului sunt: 
 determinarea modificărilor tărmului– evaluări 

la nivel lunar, sezonier, bianual; 
 determinarea tendinţelor de evoluţie pe com-

ponente geomorfologice ale zonei litorale; 
 parametrizarea condiţiilor de mediu, valuri, 

nivelul mării şi a curentilor din zona de mică adâncime 
în scopul modelării proceselor costiere ; 
 cuantificarea cauzelor şi evaluarea riscurilor; 
 identificarea şi fundamentarea măsurilor, meto-

delor şi tehnologiilor de protecţie şi reabilitare a 
zonei litorale; 
 implementarea soluţiilor de reabilitare  a zonelor 

litorale şi monitorizarea efectelor acestor soluţii; 
 perfecţionarea legislaţiei şi a cadrului institu-

ţional pentru protecţia şi reabilitarea integrată a zonei 
costiere şi îndeplinirea obligatiilor care revin 
guvernului din conventii şi programe internationale la 
care România este parte semnatară sau participantă. 

3. METODOLOGIA  – PARAMETRI 
URMĂRIŢI 

Supravegherea eroziuni costiere se realizează de-
a lungul întregului litoral românesc prin  efectuarea 
de măsuratori hidrologice, geomorfologice şi sedi-
mentologice. Datele colectate sunt  de tip cantitativ 
şi calitativ. Cele cantitative se determină cu aparatură 
oceanografică, sunt apoi codificate în format electronic 
şi stocate în baza de date. Datele calitative constau 
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în observatii vizuale, fotografii şi înregistrări video 
(v. Anexa 1,A) . 

Frecvenţa măsurătorilor este stabilită astfel (fig. 1): 
plaja emersă: lunar/ sezonier/ bianual/anual şi după 
evenimente deosebite (furtuni, înghet); plaja 
aferentă sistemului de protecţie costieră – bianual; 
plaja submersă – la cinci ani; faleza – bianual; 
nivelul mării – înregistrare continuă; parametri 
valurilor – trei observatii pe zi; 

În zona de mică adâncime determinarea directiei 
şi vitezei curenţilor marini şi a fluxului de sedimente, 
de obicei este realizată în cadrul unor experimente în 
natură. Sunt în curs de realizare conexiunile necesare 
cu alte sisteme de baze de date, cum ar fi SIMIN 
(Sistemul Meteorologic Integrat National), pentru 
datele meteorologice şi hidrologice obtinute cu 
geamanduri autonome. MedGLOSS (Sistemul global 
de observare a nivelului mării), pentru măsurători în 
timp real ale nivelului mării este deja în derulare. 

4. RETEAUA DE SUPRAVEGHERE A 
EROZIUNII COSTIERE 

Măsurătorile geomorfologice se realizează pe 
sistemul de borne litoral existent CSA/62, CSA/85,  
IPJ, IRCM. Distanta între aceste borne variază în 
functie de zonă. În partea de nord  Sulina – Vadu, 
acestea sunt amplasate la distante de 2 – 3 Km iar în 
cea sudică, Cap Midia – Vama Veche, distantele 
dintre sectiuni sunt între 100 şi 400 m. 

Activitatea de supraveghere a plajei este 
structurată, astfel: 
  zona nordică, Sulina – Vadu (aferentă 

Rezervatiei Biosferei Delta Dunării): se vor executa 
anual  măsurători pe cca. 50 de sectiuni ; 
 zona sudică, Corbu – Vama Veche va fi 

măsurată bianual (primăvara şi toamna) fiind 
împărtită în trei arii specifice: sectorul cu plajă, 
Corbu, Năvodari – Mamaia, cordonul litoral 
Techirghiol, Costinesti, Tatlageac, Neptun, Saturn, 
Mangalia, 2 Mai şi Vama Veche (36 sectiuni); sectorul 
de tărm „protejat”, Mamaia – Constanţa, Eforie 
Nord, Eforie Sud, Olimp – Venus, Saturn – Mangalia 
(50 sectiuni); sectorul cu faleză activă, Agigea, 
Eforie Sud – Costinesti, Costinesti – Tatlageac, 
2 Mai – Vama Veche (30 secţiuni). 

Reteaua utilizată pentru măsurarea nivelului marii 
este formată din punctele Sulina, Constanţa şi Manga-
lia, iar cea pentru înregistrarea parametrilor valurilor se 
află la Constanţa, Platforma Gloria şi Mangalia. 

5. VALORIFICAREA DATELOR  
ŞI INFORMATIILOR 

Rezultatele obţinute din programul de supra-
veghere se materializează sub formă de  rapoarte şi 

studii, documente care vor fi transmise direct sau 
prin reţea autorităţilor guvernamentale centrale şi 
locale, agentilor economici şi altor unităţi interesate, 
după cum urmează: 
 Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, 
 Ministerul Turismului; 
 Ministerul Lucărilor Publice Transporturilor şi 

Locuinţei; 
 Ministerul Apărării Naţionale (Garda de Coastă); 
 Compania Natională „Apele Române”, Di-

recţia Apelor Dobrogea – Litoral Constanţa; 
 Inspectoratul de Protecţia Mediului Constanţa 

şi Tulcea; 
 Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dună-

rii; 
 Consiliul Judetean Constanţa /Tulcea; 
 Primăriile/prefecturile localitătilor din zona 

costieră; 
 Institute de proiectare/ Universităti. 
Bazele de date existente şi cele obtinute prin 

derularea programului se vor gestiona într-un  
Centru Informational având ca scop: 
 elaborarea elementelor de fundamentare pentru 

măsurile de protecţie a zonei de coastă; 
 propunerea de proiecte care vizează protecţia 

şi reconstructia costieră; 
 elaborarea de programe naţionale/internaţio-

nale privind zona costieră; 
 studii de impact/bilant de mediu pentru 

evaluarea impactului activitătilor economice; 
 asistentă tehnică/consultantă pentru limitarea 

degradării zonei costiere; 
 dezvoltarea bazelor de date şi a serviciilor de 

informare ştiinţifică/tehnică la nivel local/regional/ 
naţional/internaţional; 
 propuneri de reglementări administrativ-juridice 

pentru completarea cadrului legislativ şi armonizarea 
acestuia cu ‘aquis’-ul comunitar; 

Sistemul informational al bazei de date va fi o 
componentă a fundamentării studiile şi proiectele în 
vederea implementării soluţiilor de protecţie costieră 
(v. Anexa 1, B). 

6. REZULTATE ŞI DISCUTII 

La realizarea întregului program de protecţie şi 
reabilitare a ţărmului trebuie implicate toate instit-
uţiile care au capacitate de expertiză pentru realizarea 
obiectivului vizat. Având în vedere elaborarea de 
modele de calcul, verificarea acestora pe modele 
hidrodinamice, proiectarea de soluţii, studii de feza-
bilitate şi altele, este necesar ca pe lângă INCDM 
Constanţa să fie implicate mai multe instituţii: 
INCDGGM - GeoEcoMar, INCDPM-ICIM Bucu-
reşti, Aquaproiect S.A., INCDDD Tulcea, INMHGA, 
CN „Apele Române”, IPTANA, Facultatea de 
Construcţii Bucureşti, Universitatea Bucureşti, 
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Societăţi de construcţii specializate în construcţii 
hidrotehnice de protecţie costieră, Consiliul Judeţean 

Constanţa şi Tulcea, primăriile şi prefecturile din 
zona costieră. 

      
 

 a b 
 

Fig. 1. Realizare de profile topografice asupra plajei emerse/Magnitudinea proceselor costiere la litoralul românesc. 
 
Rezultatul a peste 40 de ani de monitoring 

realizat asupra proceselor hidromorfologice costiere 
se concretizeaza în stuii şi evaluari ale magnitudinii 
acestor procese pe diferite subsectoare de tarm. 

7.   CONCLUZII 

Monitoringul costier efectuat de INCDM Constanţa 
în calitate de operator tehnic al retelei nationale de 
supraveghere a eroziunii costiere(conf. atributiilor 
din H.G. 686/1999), poate sa furnizeze suport pentru 
gestionarea  actiunilor de întreţinere şi  protecţie lito-
rală, care intră în atribuţiile C.N. „Apele Române”. La 
etapa de proiectare a măsurilor de protecţie costieră 
vor participa toate institutiile mai sus amintite şi 
intituţii specializate din străinătate. Punerea în prac-
tică a măsurilor de protecţie va necesita urmărirea 
eficientei şi efectelor asupra tărmului, care vor fi 
monitorizate de INCDM Constanţa colaborând, în 
functie de caz, cu Aquaproiect, INCDPM- ICIM 
Bucureşti, INCDGGM GeoEcoMar. 

Activitatile de monitorizare a coastei sunt de foarte 
mare actualitate, fiind determinante în dezvoltarea 
modelor de poroces/prognoza, baza a adoptarioi şi 
dimensionarii soluţiilor de protecţie costier. 
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