
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 

investiţii „ Lucrări de consolidare a falezelor în zona Municipiului Constanţa, judeţul  Constanţa” 

 

                  Secţiunea a 2-a: Descrierea situaţiei înaintea elaborării proiectului  de act normativ 

 

 1.Motivul emiterii 

proiectului de act normativ   

Dinamica costieră constă, la scară “macro”, în depuneri de 

sedimente transportate de curenţii marini şi eroziuni provocate 

de acţiunea valurilor provocate de vânturile puternice.Până în 

urmă cu 60 de ani exista un echilibru între depunerile de 

sedimente şi erodările datorate acţiunii valurilor. 

Acest echilibru s-a rupt odată cu apariţia marilor lacuri de 

acumulare pe râurile interioare, fluviul Dunărea şi realizarea 

marilor amenajări portuare. Acumulările de pe râurile 

interioare şi fluviul Dunărea au redus simţitor cantitatea de 

sedimente care ajungeau în mare, iar digurile porturilor 

realizate pe litoral au depărtat curenţii marini de fund către 

larg. Toate acestea au avut ca efect reducerea semnificativă a 

depunerilor de sedimente în lungul ţărmului. 

Erodările fiind mai mari decât depunerile, plaja a fost 

erodată pe unele zone, printre care şi pe zona de Nord a 

oraşului Constanţa, plaja a dispărut, iar în timpul furtunilor, 

valurile atacă direct faleza. În timp, au fost realizate lucrări de 

protecţie costieră şi lucrări de consolidare a falezelor, dar cu 

toate acestea erodarea a continuat, iar efectul a fost prăbuşirea 

falezelor, inclusiv a lucrărilor de consolidare a acestora. În 

prezent, erodarea falezei pune în pericol stabilitatea 

construcţiilor aflate în spatele crestei falezei. Una din cele mai 

afectate zone aferente oraşului Constanţa este şi zona cuprinsă 

între str. Belvedere şi str. Lt. Gh. Economu. 

Lucrările au fost scoase la licitaţie, şi adjudecate, dar 

Contractorul a intarziat începerea execuţiei lucrărilor, din 

cauza imposibilităţii de obţinere a Autorizaţiei de Construire la 

acea data.Condiţia impusă de Primăria oraşului Constanţa 

pentru eliberarea Autorizaţiei de Construire a fost ca lucrările 

prevăzute în investiţie să se încadreze în Planul Urbanistic 

Zonal (PUZ) al oraşului. În PUZ-ul oraşului Constanţa este 

prevăzuta realizarea unei legături rutiere între portul Tomis şi 

Staţiunea Mamaia, amplasată la baza falezei. 

În toată această perioadă, erodările au avansat afectând în 



mare măsură lucrările de consolidare existente ale falezei şi 

amenajările de pe faleza din spatele acestora. Elocvent în acest 

sens este faptul că în anul 2006 când a fost întocmit Studiul de 

Fezabilitate erau răsturnate şi rupte 2 tronsoane de zid de 

sprijin (cca. 20 m), în Noiembrie 2010 zidul de sprijin era 

“dărâmat” pe o lungime de 150 m, cca. 15 tronsoane, iar în 

prezent mai sunt afectate cca. 70 m de zid. 

Tot în perioada 2006 – 2011 la capătul de Nord al zonei 

prevăzută a fi protejată în cadrul SF-ului iniţial a fost realizată 

o zonă rezidenţială, iar consolidarea şi protecţia falezei a fost 

realizată în cadrul investiţiei respective. Astfel, din lungimea 

totală de 1834 m pe care trebuia consolidată faleza şi care a 

fost prevăzută în SF-ul întocmit în 2006 a rămas de consolidat 

numai tronsonul sudic în lungime totală de 1141 m, în rest 

fiind deja executate lucrări din cadrul proiectului inițial. 

Investiția propusă se înscrie în Strategia Națională de 

Dezvoltare Durabilă 2013-2020 care prevede reducerea 

riscurilor de catastrofe naturale cu efect asupra populaţiei, prin 

punerea în aplicare a măsurilor de prevenire în zonele cele mai 

vulnerabile. Obiectivele principale vizează punerea în aplicare 

a sistemelor durabile de control a inundaţiilor în zonele cele 

mai expuse la risc şi protejarea şi reabilitarea litoralului Mării 

Negre.  

     De asemenea investiţia se înscrie în Strategia UE pentru 

dezvoltare durabilă și include obiective cheie privind protecţia 

mediului, referitor  la:    „Protejarea capacităţii Planetei 

Pământ „ de a asigura viaţa sub toate aspectele diversităţii ei, 

conservarea resurselor naturale existente şi asigurarea unui 

înalt nivel de protecţie şi imbunataţire a calitaţii mediului 

înconjurator. Prevenirea şi reducerea poluării mediului şi 

promovarea de producţii şi consumuri rationale, eliminandu-se 

interdependenţa dintre cresterea economică de degradarea 

mediului.         Investiţia propusă în cadrul acestui proiect este 

deosebit de necesară, aceasta contribuind la diminuarea 

impactului schimbărilor climatice asupra zonei litorale sudice 

a Mării Negre, precum şi la protecţia comunităţilor umane şi a 

mediului înconjurător din aceste zone. 

1
1
. În cazul proiectelor de acte 

normative care transpun legislaţie 

comunitară sau creează cadrul 

pentru aplicarea directă a acesteia 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Schimbări preconizate Lucrarile prevăzute sunt amplasate în județul 

Constanța, –Municipiul Constanța, între străzile Belvedere și 



Lt. Gh. Economu 

Terenul, care urmează să fie ocupat de lucrare, se află pe 

domeniul public al statului și este în administrarea ANAR-

Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral. 

Prin realizarea investiţiei se ocupă definitiv o suprafaţă totală 

de teren de  57.600 mp, teren situat în totalitate în intravilan. 

 

Soluţii tehnice propuse : 

Soluţia de consolidare constă în refacerea taluzului falezei, 

preponderent prin realizare de umpluturi în trepte de maxim 

6,0 m înălţime, panta taluzului fiind de 1:1,5. La baza taluzului 

este prevăzut un zid de sprijin din gabioane umplute cu piatră 

brută sortată. Zidul de sprijin  este prevăzut a se realiza la 

piciorul profilelor având înălțimi de 4,00 m pe 526 m lungime 

și 3,00m pe o lungime de 180,00 m. 

Gabioanele tip cutie sunt realizate din plasă cu ochiuri 

hexagonale din sârmă de oțel dublu răsucită. În spatele zidului 

de sprijin este prevăzut un prism de piatră brută sortată, similar 

cu cel din gabioane, acoperit cu un geotextil cu rol de filtru 

invers. 

Soluţia propusă permite drenarea apelor infiltrate până la baza 

taluzului, asigurând astfel o stabilitate sporită în timp. 

S-a prevăzut înierbarea taluzelor cu un strat de pământ vegetal 

de la 10 cm grosime şi însămânţarea acestuia. 

Pentru accesul pietonal în dreptul străzilor principale s-au 

prevăzut scări de acces din beton armat. 

În zona zidului existent rămas, dala din beton se va reabilita 

prin refacerea zonelor fisurate. Se vor crea doua rosturi tăiate 

în zona centrală unde a fisurat dala, se va demola betonul 

fisurat, după care se va reface dala. 

Pentru a stopa efectul de eroziune provenit din acţiunea 

valurilor, s-a prevăzut un dig de protecţie, alcătuit dintr-un 

nucleu de piatră brută nesortată 1-500 kg/buc protejat spre apă 

de două mantale de protecţie din blocuri naturale. 

Între dig şi zidul de sprijin se prevăd umpluturi până la o cotă 

medie +2,00 m.  

Pentru eliminarea lucrărilor de întreținere la digul de protecție 

se va realiza un perete din piloți tangenți, amplasat în zona 

digului de protecție. 

Lucrările propuse  vor conduce la reducerea energiei valurilor 



care ajung la linia ţărmului prin reabilitarea şi extinderea a 

două epiuri existente şi construirea  a trei diguri submerse în 

larg. Înnisiparea plajei se va face pentru a ridica şi extinde 

plaja pentru a oferi o protecţie suplimentară  împotriva 

eroziunii.  

Aprobarea indicatorilor tehnico – economici precede 

stabilirea surselor de finanţare şi implicit perioada de 

derulare a investiţiei care determină impactul economic şi 

impactul asupra mediului de afaceri. 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Legea nr. 

500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, documentaţiile tehnico-economice 

aferente obiectivelor de investiţii noi care se finanţează, 

potrivit legii, din fonduri publice se aprobă de către Guvern 

pentru valori mai mari de 28 milioane lei, iar alin. (2) al 

aceluiaşi articol prevede că documentaţiile tehnico-economice 

aferente investiţiilor publice ce se realizează pe bază de 

credite externe contractate sau garantate de stat, indiferent de 

valoarea acestora, se supun aprobării Guvernului. 

Valoarea obiectivului de investiţii a fost avizată în Consiliul 

Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes 

Naţional şi Locuinţe. 

 

3. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 3-a: Impactul socio - economic al proiectului de act normativ 

 

1. Impactul macroeconomic 

 

În timpul dezvoltării proiectului, impactul prognozat asupra mediului 

socio-economic va fi pozitiv, având în vedere că: 

- noi locuri de muncă vor fi create pentru comunităţile locale în 

sectoarele în care lucrările de reabilitare a plajelor vor fi efectuate. 

1
1
. Impactul asupra 

mediului                         

concurenţial şi domeniului                                 

ajutoarelor de stat         

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra mediului 

de afaceri 

             Implementarea proiectului, prin mărirea zonelor de plajă va duce 

la creşterea potenţialului turistic şi, prin urmare, în principal la creşterea 

numărului de turişti şi vizitatori în aceste zone. 

             Mărirea suprafeţelor de plajă, va duce la punerea în aplicare a 

condiţiilor care ar asigura un grad mai mare de confort pentru turişti care 

le vor folosi, având în vedere că, în prezent, din cauza reducerii 

suprafeţelor de plajă, acestea sunt foarte aglomerate. 

          Prin crearea de noi facilităţi, aceste staţiuni vor atrage un număr 

mai mare de turişti, ceea ce va genera o creştere a veniturilor agenţilor 

economici din domeniu, cu implicaţii pozitive asupra bugetelor locale. 

De asemenea, apariţia unor noi capacităţi hoteliere şi a serviciilor conexe 

va implica crearea de noi locuri de muncă pentru localnici, în special în 

timpul verii. 

          În consecinţă, creşterea veniturilor generate din turism şi 

activităţile conexe, precum şi volumul tot mai mare de servicii, poate fi 

considerat un impact pozitiv asupra mediului social şi economic în 

perioada lucrărilor de reabilitare şi după finalizarea lucrărilor. 

3. Impactul social Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest subiect. 



4. Impactul asupra mediului Lucrările propuse a se executa, de limitarea proceselor de 

eroziune, eroziunea zonei costiere şi prevenirea degradării acesteia, prin 

caracterul lor, au un impact negativ temporar asupra mediului, doar pe 

durata de execuţie, efectele secundare negative fiind eliminate prin 

lucrări de refacere a cadrului natural la finalizarea execuţiei investiţiei. 

Lucrările propuse respectă principiile de amenajare ecologică a 

zonei costiere a Mării Negre, cu intervenţii minime asupra regimului de 

curgere, fără efecte negative ulterioare, în urma executării lucrărilor 

neînregistrându-se fenomene de poluare a mediului. Materialele utilizate 

vor fi ecologice, nepoluante şi se vor integra în mediul înconjurător. 

Impactul asupra  apelor subterane se poate considera minor 

datorită genurilor de lucrări alese care nu împiedică transferul apei din 

râu în freatic şi invers. Impactul asupra aerului poate fi considerat minor. 

Datorită traficului rutier al utilajelor grele, în timpul executării 

lucrărilor, poluarea fonică va fi crescută. 

 

5. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 4-a. Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 

pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

 

 

- mii lei - 

Indicatori Anul curent Următorii 4 ani 
Media 

pe 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor 

bugetare, plus/minus, din care: 

Nu este cazul      

a) buget de stat, din acesta:       

(i) impozit pe profit       

(ii) impozit pe venit       

b) bugete locale:       

(i) impozit pe profit       

c) bugetul asigurărilor sociale de 

stat: 
      

(i) contribuţii de asigurări       

2. Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, plus/minus, din care: 

Nu este cazul      

a) buget de stat, din acesta:       

Cap.70.01 Servicii şi dezvoltare 

public, locuinţe, mediu şi ape Nu este cazul    

  

Cap.74.01  

Protecţia Mediului 

Nu este cazul      

b) bugete locale:       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri şi servicii       

c) bugetul asigurărilor sociale de 

stat: 
      



(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri si servicii       

3. Impact financiar, plus/minus, 

din care: 

Nu este cazul 

   

  

a) buget de stat       

b) bugete locale       

c) credite externe       

4. Propuneri pentru acoperirea 

creşterii cheltuielilor bugetare 

Nu este cazul      

5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

Nu este cazul      

6.Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor si/sau cheltuielilor 

bugetare 

Nu este cazul      

     

7. Alte informaţii Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut în anexă,  se face de la 

bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului şi Schimbărilor 

Climatice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, 

precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de 

investiţii publice aprobate potrivit legii. 

 

Secţiunea a 5-a.  Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri  normative necesare pentru 

aplicarea prevederilor proiectului de act 

normative: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

a) acte normative în vigoare ce vor fi 

modificate sau abrogate, ca urmare a 

intrării în vigoare a proiectului de act 

normativ; 

 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate 

în vederea implementării noilor 

dispoziţii. 

 

2. Conformitatea proiectului de act 

normativ cu legislaţia comunitară în 

cazul proiectelor ce transpun prevederi 

comunitare. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Măsuri normative necesare aplicării 

directe a actelor normative comunitare. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg 

angajamente. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

Secţiunea a 6-a. Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1. Informaţii privind procesul de consultare Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



cu organizaţii neguvernamentale, institute 

de cercetare şi alte organisme implicate 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu 

care a avut loc consultarea, precum şi a 

modului în care activitatea acestor 

organizaţii este legată de obiectul 

proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Consultările organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale, în situaţia în 

care proiectul de act normativ are ca obiect 

activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile 

Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind 

procedura de consultare a structurilor 

asociative ale autorităţilor administraţiei 

publice locale la elaborarea proiectelor de 

acte normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale 

permanente 

În vederea adoptării de către Guvern a acestui proiect de 

act normativ, pentru aprobarea indicatorilor tehnico – 

economici ai obiectivului de investiţii prezentat în anexă 

s-a obţinut avizul Consiliului Interministerial de Avizare 

Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe,  nr. 18, 

din data  de  01 iulie 2013, cu anexa aferentă.  

5. 1. Informaţii privind avizarea de către 

a) Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării  

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii Nu este cazul 

Secţiunea a 7-a: Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de 

act normativ 

 

1. Informarea societăţii civile cu privire la 

necesitatea elaborării proiectului de act 

normativ. 

Pentru proiectul de hotărâre a fost îndeplinită procedura 

privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

prevăzută de  Legea   nr. 52/2003, acesta fiind publicat pe 

pagina de internet a Ministerului Mediului şi 

Schimbărilor Climatice. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la 

eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, 

precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice. 

Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

 

 

3. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 8-a: Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a 

proiectului de act normativ de către autorităţile 

administraţiei publice centrale şi/sau locale, 

înfiinţarea de noi organisme sau extinderea  

competenţelor instituţiilor existente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

2. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 



 

             

 

 

 

 Faţă de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „ Lucrări de consolidare a falezelor în 

zona Municipiului Constanţa, judeţul  Constanţa”, pe care îl supunem examinării şi aprobării 

Guvernului. 
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