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Suprafața plajelor de pe litoralul românesc va crește cu 200 de hectare 

 

Costel Alexe, ministrul  mediului, apelor și pădurilor, și premierul Ludovic Orban au participat 
astăzi, pe litoralul românesc, la evenimentul de lansare a Fazei II a programului de 
”Reabilitare a zonei costiere”, finanțat din fonduri europene. 
 
”Mă bucur că există acest proiect în valoare totală de 800 de milioane de euro, care vizează 
refacerea mai multor segmente ale litoralului, în scopul de a face cât mai atractivă această 
zonă turistică. Este o lucrare fundamentală pentru perspectivele de dezvoltare ale litoralului 

românesc, iar Guvernul va sprijini efectuarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 
contractuale. De asemenea, Guvernul va susține mai multe proiecte importante care vor 
conduce la creșterea fluenței de turiști pe litoralul românesc”, a subliniat premierul Ludovic 
Orban. 
 
 Investiția de peste 800 de milioane de euro presupune lucrări de înnisipare artificială a zonelor 
de plajă existente, montarea de diguri de stabilizare a falezelor, ziduri de sprijin etc  
 
La rândul său, ministrul Costel Alexe, a afirmat că ”11 sectoare de plaje vor fi reabilitate și 
redate turiștilor. Investim în faza II a proiectului o sumă dublă de bani, față de Faza I, într-
un număr tot dublu de sectoare de plajă. Suprafața plajelor românești va crește cu aproape 
200 de ha – adică, de trei ori mai mult față de rezultatele din Faza I a proiectului. Cum vom 

face asta? Dublând lățimea sectoarelor de plajă incluse în proiect, care au, în prezent, o 
lățime medie de 40-50 de m și care vor ajunge la circa 80-100 de m. Dar asta nu înseamnă 
doar mai multe șezlonguri pe plajă, mai multe investiții în turism sau mai mulți turiști care 
să încapă în noile plaje lărgite, ci și întârzierea cu zeci de ani a eroziunii costiere și protecția 
vieții oamenilor care trăiesc aici.”  
 
În prima etapă a Fazei II, se vor reabilita stăvilarele Edighiol/Periboina și plajele Mamaia, 
Tomis-Cazino, Agigea, Eforie, iar în etapa a doua, plajele Costinești, Olimp, Jupiter-Neptun, 
Balta Mangalia – Venus - Aurora, Mangalia-Saturn, 2 Mai. În acest moment, au fost deja 
atribuite contracte de lucrări de proiectare și execuție în valoare de 237,387 milioane de euro 
pentru primele 5 sectoare de plajă din Faza II (stăvilarele Edighiol și Periboina, Mamaia, Tomis 

- cazino, Agigea și consolidarea falezei și Eforie). Lucrările vor debuta la începutul lunii 
octombrie cu reabilitarea stăvilarelor Edighiol și Periboina, grav afectate de eroziunea 
costieră.  

 
Pentru celelalte 6 sectoare de plajă, din zona de sud (Costinești, Olimp, Jupiter, Balta 
Mangalia-Venus-Aurora, Mangalia-Saturn, 2 Mai) și pentru consolidarea falezei, se derulează, 
în prezent, procedura de licitație publică.   
 
”Odată finalizat, proiectul va contribui și la îmbunătățirea biodiversității marine și a 
biosferei Delta Dunării. În același timp, locuitorii din zonele expuse vor fi mai protejaţi de 
riscul de inundații, iar turiştii vor beneficia de o plajă mai largă şi modernă. Mai mult, 

http://www.mmediu.ro/


 

 

 

 

 

 Bd. Libertăţii, nr.12, Sector 5, Bucureşti 
 Tel.: +4 021 408 9605 

 e-mail: comunicare@mmediu.ro 
 website: www.mmediu.ro  

 

rezultatele proiectului vor stimula activitatea socio-economică din zona litoralului românesc. 
Pe de o parte, operatorii economici vor fi mai motivați să-și dezvolte și să-și extindă 
activitatea, iar pe de altă parte, creșterea încrederii în potențialul economic tot mai stabil 
al zonei litoralului va stimula crearea de noi locuri de muncă mai stabile, inclusiv în 
extrasezon”, a mai declarat ministrul Costel Alexe. 
 

DIRECȚIA DE COMUNICARE, TRANSPARENȚĂ ȘI IT 

http://www.mmediu.ro/

