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SCOPUL LUCRARII
 In faza a II-a a proiectului de „Reducere a eroziunii costiere” (2014-2020) sunt 

propuse noi zone in vederea realizarii operatiunilor de innisipare a plajelor, 
constructie de structuri costiere noi, aparari de mal, demolarea structurilor 
existente degradate, executie bio-structuri in vederea cresterii valorii 
conservative a habitatelor marine din zonele respective.

 iN vederea innisiparii plajelor propuse in faza a II-a a proiectului de „Reducere a 
eroziunii costiere” (2014-2020), este necesara relocarea nisipului din perimetre de 
imprumut situate in apele teritoriale romanesti ale Marii Negre.

 Prin prezentul proiect sunt propuse 2 astfel de perimetre, respectiv 
 perimetrul COMPREST 2 - NE CONSTANTA si 
 perimetrul COMPREST 3 - Est MAMAIA.

 Operatiunile de relocare a sedimentelor care fac obiectul prezentei 
lucrari se efectueaza in scopul unic de a se obtine material adecvat 
pentru refacerea plajelor in cadrul proiectului de reducere a eroziunii 
costiere al carui principal scop este protectia mediului.



AMPLASAMENTUL OBIECTIVULUI



 Perimetrul de imprumut pentru aspiratia depozitelor sedimentare (de 
nisip) in vederea relocarii se afla situate in apele teritoriale ale Marii 
Negre, pe platoul continental si este compus din doua suprafete:
 Perimetru COMPREST 2 - NE CONSTANTA - in suprafata de 1,497 km2

 Perimetru COMPREST 3 - Est MAMAIA - in suprafata de 1,489 km2.
 Obiectivul analizat se gaseste la o distanta de peste 9 km fata de zonele 

locuite din zona litoralului romanesc. 
 Cele mai apropiate zone locuite sunt localitatile Constanta si Mamaia.
 Distantele estimate fata de cele doua localitati sunt:

 aprox. 9,45 km de la perimetrul COMPREST 2 – NE CONSTANTA 
pana la orasul Constanta

 aprox. 13,9 km de la perimetrul COMPREST 3 – Est MAMAIA 
pana la statiunea Mamaia.



DESCRIEREA NAVEI UTILIZATE 
 Relocarea nisipului din cadrul depozitelor de nisip din larg se realizeaza cu o 

draga de tip aspiratie-refulare cu buncar (TSHD – Trailer Suction Hopper 
Dredger) - Breughel.



ETAPELE PROIECTULUI
 Identificarea unor perimetre in apele teritoriale ale Marii Negre in care 

exista nisip in cantitati suficient de mari pentru a fi fezabila exploatarea 
acestor perimetre

 Servicii de cercetare a perimetrelor identificate – in-situ – prelevare de 
probe de sediment in vederea realizarii de analize fizico-chimice, 
determinare granulometrie, etc.

 Obtinerea avizelor si autorizatiilor din partea autoritatilor competente
 Activitatile propriu-zise de dragare
 Transportul nisipului in zonele de reabilitare a plajelor
 Prin natura proiectului, nu sunt necesare nici activitati de 

organizare de santier, iar la finalizarea activitatilor de dragare 
nu sunt necesare activitati de dezafectare / demontare / 
inchidere.



INVESTIGATII EFECTUATE PE AMPLASAMENT

Ambarcatiune AS VERDE MARIN –
E2-MG, model Quick Silver

Prelevare de probe de sediment



Investigatii realizate cu 
Ambarcatiunea Tequila 



Scafandrii profesionisti

Filmari cu robot 
OpenROV



Remorcher VENUS 2 
CONSTANTA – COREMAR

Prelevari probe sediment cu 
Bodengraifer 2 – montat 

pe ambarcatiunea Venus 2

Prelevari probe sediment cu 
Bodengraifer 1 - Van Veen 2,5 l


