
 
 

 

Informații despre domeniul pe care îl gestionați (zona costieră) 

 

Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) participă în calitate de partener, alături 

de liderul de proiect Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, la realizarea proiectului 

„Îmbunătățirea capacității autorității publice centrale în domeniul protecției mediului marin în ceea 

ce privește monitorizarea, evaluarea, planificarea, implementarea și raportarea cerințelor stabilite în 

Directiva Cadru Strategia Marină și pentru gospodărirea integrată a zonei costiere”, co-finanțat prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA), cod SIPOCA 608.  

Contribuția Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR) în implementarea 

obiectivelor specifice proiectului la nivelul zonei costiere este realizată împreună cu experții 

Administrației Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral (ABA-DL), având în vedere atingerea 

obiectivelor de mediu prevăzute de Directiva Cadru Apă pentru apele costiere și tranzitorii cât și 

ale mediului marin în concordanță cu cerințele Directivei Cadru Strategia pentru mediu marin.  

În procesul de implementare al Directivei Cadru Apă, au fost delimitate 4 corpuri de apă 

costiere și 2 corpuri de apă tranzitorii aferente spaţiului Hidrografic Dobrogea, Delta Dunării și 

Apele Costiere, pe baza unor criterii specifice.   

Apele costiere sunt reprezentate de apele de suprafaţă situate între uscat şi distanţa de 1 milă 

marină faţă de cel mai apropiat punct al liniei de bază, fiind localizate între Chilia şi Vama Veche. 

Apele costiere ale Mării Negre sunt reprezentate de apele tranzitorii marine (Chilia-Periboina) şi 

apele costiere propriu-zise (Periboina-Vama Veche).  

În conformitate cu O.U.G. 107/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Administratia Natională „Apele Române”, are ca atribuții, printre altele: 

- Gospodărirea durabilă a resurselor de apă, aplicarea strategiei și a politicii naționale și 

urmărirea respectării reglementărilor în domeniu, precum și a programului național de 

implementare a prevederilor legislației armonizate cu directivele Uniunii Europene; 

- Avizarea lucrărilor și activităților ce se execută pe ape sau au legatură cu apele, precum 

și eliberarea autorizațiilor de gospodărire a apelor. 

De asemenea ANAR, prin Administratia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral, în calitate de 

administrator al bunurilor din domeniului public al statului, de natura celor prevăzute la art. 136, 

alin. (3) din Constituția României, are ca atribuții, exploatarea și intreținerea falezei și plajei mării. 

 

 

Stadiul actual în care se află acest domeniu 

  

Pentru atingerea obiectivelor specifice ale proiectului, ANAR și ABA-DL au în vedere 

analiza presiunilor și impactului activităților antropice asupra stării apelor costiere, stabilirea 

măsurilor pentru atingerea obiectivelor de mediu, conform DCA și DCSMM, dar și a măsurilor  

necesare a fi incluse în Strategia Națională pentru gospodărirea integrată a zonei costiere și a 

Planului de management integrat al zonei costiere. Pe lângă cele 2 directive menționate, s-au avut 

în vedere cerințe ale mai multor directive europene în domeniul apei (Directiva Nitrați, Directiva 

privind apele uzate urbane, Directiva habitate și păsări etc) care împreună contribuie la atingerea 

stării bune a apelor costiere și tranzitoriu marin dar și a mediului marin. 

Evaluarea presiunilor și analiza impactului acestora asupra stării apelor costiere și tranzitoriu 

marin, s-a bazat pe aspectele metodologice elaborate de ANAR conform cerințelor și ghidurilor 

europene, iar rezultatele vor fi incluse, de asemenea în proiectele Planului Național de Management 

actualizat 2022 – 2027 și al proiectului Planului de Management actualizat al Fluviului Dunărea, 
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Deltei Dunării, Spațiului Hidrografic Dobrogea și apelor costiere 2022-2027, care sunt în proces de 

finalizare.  

A fost completat un catalog electronic al surselor de poluare, al utilizărilor și activităților 

umane care afectează mediul marin și apele costiere și al presiunilor antropice asupra mediului 

marin și apelor costiere, al cărui format a fost conceput de către partenerii proiectului (MMAP, 

INCDM, ANAR, ABADL). 

Măsurile avute în vedere pentru reducerea acestor presiuni, au vizat poluarea cu nutrienți, 

cu substanțe organice și substanțe periculoase. Analiza s-a bazat pe aspectele stabilite în ciclul 

anterior de implementare al DCA, respectiv în Planul Național de Management actualizat și Planul 

de Management actualizat al Fluviului Dunărea, Deltei Dunării, Spațiului Hidrografic Dobrogea și 

apelor costiere, aprobate prin HG 859/2016, corelând cu analiza actualizată și rezultatele obținute 

la momentul implementării activităților din proiect. 

Zona costieră românească a Mării Negre este supusă unui proces de eroziune ce variază de 

la nord către sud, afectând ecosistemele litorale, calitatea și siguranța vieții.  

În perioada august 2013 – decembrie 2015, ANAR, prin Administrația Bazinală de Apă 

Dobrogea – Litoral, a derulat proiectul “Protecția și reabilitarea părții sudice a litoralului românesc 

al Mării Negre în zona Municipiului Constanța (Mamaia Sud, Tomis Nord, Tomis Centru și Tomis 

Sud) și Eforie Nord”, ce a avut ca obiectiv general, realizarea măsurilor de protecție și reabilitare a 

plajei împotriva riscului de eroziune accelerată care afectează zonele Mamaia Sud, Tomis Nord, 

Tomis Centru, Tomis Sud și Eforie Nord, pe o lungime de peste 7,3 km. 

În prezent se află în proces de derulare cea de-a doua fază a proiectului de Reducere a 

eroziunii costiere, al cărui scop este de a reduce eroziunea costieră prin activitîți de reabilitare și 

protecție, astfel încât să fie limitate efectele negative, ale acestui fenomen, asupra zonei de coastă. 

 

 

Cum ar trebui să fie acest domeniu și ce se dorește să se obțină prin acest proiect 

Toate obiectivele specifice ale proiectului sunt de interes pentru parteneri, iar la nivelul zonei 

costiere, ANAR și ABA-DL urmărește cu predilecție atingerea stării bune a apelor costiere și 

marine, finalizarea unor activități ale căror rezultate vor fi incluse în PNM actualizat 2022-2027 și 

care vor conduce la: 

- delimitarea zonei costiere, inclusiv stabilirea si delimitarea zonelor funcționale din cadrul 

acesteia, în scopul împărțirii raționale a zonei costiere;  

- necesitatea realizării unei baze de date naționale privind mediul zonei costiere, precum și 

stabilirea unei metodologii de organizare și actualizare a acestei baze de date naționale în 

conformitate cu cerințele legislației europene; 

- identificarea tuturor categoriilor de arii protejate din zona costieră (pentru cele desemnate 

situri Natura 2000); 

- identificarea celor mai bune soluții/propuneri în vederea păstrării echilibrului între 

dezvoltarea economică și protecția mediului și necesitatea unei abordări unitare a acestor 

aspecte; 

- identificarea problemelor ce decurg din utilizarea zonei costiere pentru principalele activități 

economice, regimul de restricții și interdicții, principalele măsuri pentru asigurarea 

managementului integrat al zonei de coastă, mecanismele economice și financiare, sarcinile 

și responsabilitățile autorităților competente; 

- promovarea unui proiect de lege pentru modificarea și/sau completarea OUG 202/2002 

privind gospodărirea integrată a zonei costiere, asigurându-se astfel reglementarea utilizării 

durabile a zonei costiere prin integrarea politicilor de mediu și a celor sectoriale; 
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