
Litoralulaintratîn"febra"
lãrgiriituturorplajelor

L
ãrgirea plajelor pe lito-
ralul autohton nu s-a
bucurat de succesul
aºteptat, dar asta nu
împiedicã autoritãþile
sã continue operaþiu-

nea. Administraþia Bazinalã de
Apã Dobrogea - Litoral (ABADL) a
semnat contractele pentru lãrgi-
rea plajelor în zonele Jupiter -
Neptun ºi Balta Mangalia - Venus -
Aurora. Câºtigãtoarea licitaþiei
este compania olandezã Van
Oord Dredging and Marine Con-
tractors BV, care efectueazã în
prezent lãrgirea plajelor la Eforie
Nord ºi Eforie Sud. Potrivit ABADL:
"Administraþia Bazinalã de Apã
Dobrogea - Litoral a semnat con-
tractele pentru execuþia lucrãrilor
aferente Lotului 8 - Jupiter - Nep-
tun ºi Lotului 9 - Balta Mangalia -
Venus - Aurora, care sunt incluse

în proiectul cu finanþare euro-
peanã "Reducerea eroziunii cos-
tiere, faza II (2014-2020)". În urma
finalizãrii procedurii de licitaþie
firma câºtigãtoare este compania
olandezã Van Oord Dredging and
Marine Contractors BV, Rotter-
dam cu peste 150 de ani de expe-
rienþã în construcþii hidrotehnice
marine, care în prezent imple-
menteazã lucrãrile de protecþie
costierã pe Lotul 5 - zona Eforie
Sud ºi cordon Eforie Nord - Eforie
Sud".

Conform sursei citate, în cadrul
proiectului cofinanþat din POIM
2014-2020, lucrãrile de protecþie
costierã prevãzute pentru Lotul 8
Jupiter - Neptun constau, printre
altele, în îndepãrtarea/reabilitarea
ºi consolidarea, respectiv extinde-
rea structurilor costiere existente;
înnisipare plajã - aproximativ 25

de ha; execuþia de structuri co-
stiere noi conectate cu þãrmul;
schemã de protecþie costierã pe o
lungime a þãrmului de 2550 metri
liniari; construcþia a 3 structuri de
recif artificial.

Lucrãrile de protecþie costierã
prevãzute pentru Lotul 9 Balta
Mangalia - Venus - Aurora con-
stau în îndepãrtarea/reabilitarea
ºi consolidarea, respectiv extinde-
rea structurilor costiere existente;
execuþia de structuri costiere noi
conectate cu þãrmul; înnisipare ar-
tificialã - plajã nou creatã de apro-
ximativ 31 ha ºi alte lucrãri specifi-
ce. Valoarea investiþiei pentru Lo-
tul 8 este de 220.013.079,80 lei
fãrã TVA ºi pentru Lotul 9, de
415.819.264,40 lei fãrã TVA. Noile
structuri vor forma un sistem inte-
grat complex, conceput sã ofere
protecþ ie cost ierã împotr iva

eroziunii timp de 50 de ani.
Loturile 8 ºi 9 sunt parte a pro-

iectului cu fonduri europene "Re-
ducerea eroziunii costiere faza II
(2014-2020)" alãturi de alte 9
zone delimitate astfel: Zona Stãvi-
lare Periboina - Edighiol; Zona
Mamaia; Zona Tomis; Zona Agi-
gea; Zona Eforie; Zona Costineºti;
Zona Olimp; Zona Mangalia - Sa-
turn ºi Zona 2 Mai. Dintre acestea,
Lotul Mamaia a fost finalizat.
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