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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: 

- zona nord - in suprafata de 2,26 km2 
- zona sud - in suprafata de 2,84 km2 

              
 



 

Adancimea apei in zona perimetrului de imprumut este de aproximativ 27 m. 
 

Vecinatati / zone locuite 
Distantele estimate fata de cele mai apropiate zone locuite: peste 7 km fata de orasul 
Constanta si peste 8 km fata de localitatea Mamaia. 

 
 

Descrierea proiectului 
Proiectul analizat are drept scop activitatea de aspiratie a depozitelor de nisip aflate in 
apele teritoriale ale Marii Negre in scopul reabilitarii plajelor din zonele: 

- Tomis Nord; 
- Tomis Centru; 
- Tomis Sud; 
- Eforie Nord. 

Activitatea de reabilitare a plajelor si de reducere a efectelor eroziunii face obiectul unui 
proiect care se analizeaza separat, al carui obiectiv este protectia si imbunatatirea calitatii 
mediului de-a lungul zonei costiere  a Marii Negre, in partea sa romaneasca.  

 
 
 
 



INVESTIGATII EFECTUATE PE AMPLASAMENT 

 
Salupa marina SRS 575 
 
 
 
 

Fotografii efectuate la bordul navei SRS 575 
 in timpul pregatirii echipamentului de filmare  



 
 
 
 

Fotografii efectuate la bordul navei 
SRS 575 in timpul pregatirii 
echipamentului de filmare 



 
Camera Video Full HD GoPro HERO2 

 
 
 
 
 
 
 

Sonar LOWRANCE HDS 5 



 
Vehiculul submersibil robotizat (ROV Falcon) 
  
 
 
 

 



 
 
 

Imagini din momentul investigarii 
 perimetrului realizata cu  
ROV SEAEYE FALCON  

 
 

 



 

 
 

Imagini subacvatice cu aspectul habitatului 
din zona perimetrului de imprumut 

realizate cu ROV SEAEYE FALCON 
 

 
 



 
 
 

Imagini preluate de camera Video  
Full HD GoPro HERO2  



 
 
Descrierea dragei utilizate in 
activitatea de imprumut nisip 
 
Relocarea nisipului din cadrul 
depozitelor de nisip din larg se 
realizeaza cu o draga de tip aspiratie-
refulare (TSHD – Trailer Suction 
Hopper Dredger) - HAM 316.  

 
 

PUTERE INSTALATA POMPE DE DRAGARE 
Pompe de absorbtie la bord                : 1 x 4.388 kW 
Pompe de descarcare la mal  : 1 x 4.388 kW (pompele de dragare la bord) 
Pompe pentru jet                 : 1 X 1.900 kW 
PUTERE DE PROPULSIE INSTALATA 
Elice de prora    : 1 X 750 kW 
Elice de pupa    : -  
Putere de propulsie – Navigare libera : 9.200 kW 
Putere de propulsie – Dragare  : 4.695 kW 

 
  



PROCESE TEHNOLOGICE 

Dragarea este activitatea realizata cu ajutorul unor utilaje / nave echipate 
corespunzator, pentru a obtine material de pe fundul apei. Materialele dragate sunt 
preluate, incarcate si ulterior evacuate in diverse moduri, utilizand tehnologii diferite. 

Dragarea se face in mers, la o viteza redusa, de 1,5 pana la 2,5 noduri, in functie de 
caracteristicile substratului dragat. Diferenta de presiune produsa de o pompa centrifuga 
permite aspirarea unei mixturi de material solid si apa cu ajutorul unei conducte de 
aspirare. Capatul de aspirare al conductei va fi mentinut pe fundul marii pana cand se va 
ajunge in zona de dragare.   Dragarea hidraulica este cel mai eficient procedeu atunci cand 
se lucreaza cu materiale fine, pentru ca acestea pot fi usor tinute in suspensie. 

 

Draga de tip aspiratie-refulare in mers 



Relatia dintre proiect si zonele protejate  
 

Perimetrele de imprumunt propuse sunt situate in afara ariilor naturale protejate de 
interes comunitar (Natura 2000). 
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Evaluarea impactului asupra mediului 

Pentru evaluarea impactului global asupra mediului inconjurator, s-a utilizat metoda 
propusa de V. Rojanschi. 

Valorile Ip calculate sunt:  
 pentru factorul de mediu apa: 

Ip = 0,35  nota 8,5 
 pentru factorul de mediu aer: 

Ip = 0,15  nota 9,50 
 pentru factorul de mediu sol-subsol: 

Ip = 0,50         nota 8,00 
 pentru factorul de mediu biodiversitate: 

Ip = 0,50    nota 8,00 
 pentru factorul de mediu asezari umane: 

  Ip = 0,0  nota 10,00 
suprafata ce corespunde starii ideale a mediului Si = 237,764 
suprafata ce corespunde starii reale a mediului Sr= 183,435 

IPG = Si/Sr => IPG = 1,296 

In conformitate cu “Scara de calitate” pentru IPG = 1,296 rezulta ca prin 
realizarea proiectului, mediul este supus activitatii umane in limite admisibile. 


