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ZONA DE COASTĂ MARINĂ CU REFERIRI LA 
SECTORUL ROMÂNESC AL MĂRII NEGRE – 
CARACTERISTICI GEOGRAFICE, IMPACTE, 

MANAGEMENT 

 

P.  GÂŞTESCU, B. DRIGA 

 
 
 ABSTRACT. - The Coastal Zone Area with Emphasys to the Romanian Side of the 

Black Sea – Geographical Characteristics, Impacts, Management. At the beginning of 
the study the concept of coastal zone is defined based on several physical and economical 
criteria. Further on special emphasis is attached to the  variation of the sea level and its 
impact on the  geographical environment as well as the actions meant to  diminish this 
process. At the end of the study the characteristics of the Romanian sea-side are underlined 
based on the physical-geographycal characteristics and the social-economical importance. 

 
 
 1. Consideraţii generale privind zona litorală 
  

Zonele de coastă, zonele costale marine sau zonale de coastă marină, cum mai sunt 
denumite, au constituit în ultimele decenii şi constituie şi în prezent subiecte de discuţie şi 
de analiză mai atentă atât pentru guverne şi organizaţii guvernamentale, cât şi pentru 
organizaţii internaţionale ca: Organizaţia Meteorologică Mondială (WMM), UNESCO, 
Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), Uniunea Internaţională de Geografie 
(UGI), Organizaţia pentru Coordonare Economică şi Dezvoltare (OECD), Comisia 
Internaţională (IOC), Greenpeace şi altele. 
 Motivele pentru care aceste zone geografice au intrat în atenţie sunt, în principal, 
două şi anume: gradul mare de încărcătură umană şi economică cu consecinţe imediate, 
poluarea şi dezechilibrul ecologic; ridicarea nivelului marin care afectează numeroase 
localităţi, instalaţii portuare şi alte obiective economice, ecosistemele naturale riverane. 
 După cum este uşor de reţinut, zonele de coastă marină la care se pot include şi 
zonele de coastă ale Marilor Lacuri, reprezintă la scară mondială un procent apreciabil 
raportat la spaţiul terestru şi mai mic raportat la spaţiul marin. Este greu de apreciat 
lungimea totală a zonelor de coastă deoarece multe sectoare sunt acoperite de calotele 
glaciare polare, iar în spaţiul marin propriu-zis trebuie luate în considerare şi zonele de 
coastă a tuturor insulelor de la cele mai mari (Groenlanda) până la cele mai mici, de natură 
coraligenă. 
 Dacă lungimea totală a zonelor de coastă este greu de estimat, este însă apreciată 
lungimea celor care trebuiesc să fie protejate şi ca atare necesită o finanţare. În acest sens în 
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cadrul Programului Interguvernamental privind Schimbările Climatice (IPCC) s-a constituit 
o subgrupă intitulată Managementul Zonelor de Coastă (CZM) care a elaborat un studiu 
intitulat Strategii pentru adaptarea la ridicarea nivelului marin (1990). Din acest studiu 
rezultă că pe planeta noastră sunt cca. 360.000 km de zonă marină care necesită protecţia în 
situaţia creşterii nivelului marin cu circa 1 m. Din această lungime se apreciază la 339.185 
km zonele de coastă joase, 12.128 km de plaje şi 6.339 km de oraşe supuse spălării apelor 
marine. În aceste cifre n-au fost incluse insulele mici, joase şi netede care necesită cu totul 
alt gen de protecţie. După studiul susmenţionat, costul protecţiei ar 
depăşi cifra de 500 miliarde de dolari SUA şi ar reprezenta pentru cele 181 de ţări implicate 
104 dolari SUA per persoană sau 0,038% din Produsul Naţional Brut (PNB). Pentru 
insulele mici din Oceanele Pacific şi Indian, costul s-ar ridica la 0,75% şi respectiv 0,93% 
din PNB. 
 
 2. Conceptul de zonă litorală (zonă de coastă) şi interpretarea acesteia 
  

Conceptul de zonă litorală poate fi interpretat şi definit din mai multe puncte de 
vedere, după mai multe criterii (morfologic, climatic, hidrografic, biogeografic, socio-
economic, administrativ). 
  

2.1. Criteriul morfologic 
În acest sens majoritatea specialiştilor consideră că zona de coastă marină este 

spaţiul situat la marginea continentelor, care se desfăşoară între podişul continental (200-
300 m deasupra nivelului “0” marin) şi muchea şelfului continental, submarin (şelful de la 
“0” până la –150 m sau 200 m). Pe acest spaţiu geografic, destul de extins în anumite 
condiţii morfologice, au loc procese morfogenetice endogene (ridicarea sau coborârea 
epirogenetică), procese exogene (eroziune şi acumulare fluviatilă, abraziune şi acumulare 
marină). 
 În cadrul zonei de coastă marină se pot distinge sub aspect morfologic şi mai 
multe subunităţi (fig. 1). 
 Câmpiile costale cu altitudinea până la 100 m deasupra nivelului mării constituite 
din depozite friabile (argile, nisipuri, pietrişuri) de origine continentală dar, îndeosebi, 
marină, supuse proceselor de transgresiune şi regresiune marină. Se apreciază că aceste 
câmpii ocupă la nivel planetar circa 5,7 mil. kmp, reprezentând 1% (R. Fairbridge, 1968). 
Printre câmpiile litorale mari se menţionează: Câmpia Amazonului, Câmpia Siberiei, 
Câmpia Golfului Mexic, Câmpia Indo-Gangetică, Câmpia Chinei de Nord-Est, Câmpia 
Europei de Est. 
 Litoralul propriu-zis care reprezintă contactul dintre câmpia costală şi şelful 
continental (submers) cuprinde două subdiviziuni: câmpia litorală şi frontul litoral. 
 Câmpia litorală este fâşia care însoţeşte ţărmul marin, rezultată din variaţia 
(oscilaţia) nivelului marin în timpuri istorice ca urmare a eustatismului negativ. În această 
unitate morfologică intră spaţiile litorale deltaice, lagunare şi estuariene. Aceste câmpii 
litorale au altitudini mici, de maximum 5 m. 
 Frontul litoral este constituit la rândul său din trei subdiviziuni şi anume: ţărmul, 
versantul litoral şi glacisul litoral. 
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 Ţărmul poate fi definit ca linia de contact dintre uscat şi apă la un moment dat şi 
care are o poziţie variabilă în funcţie de acţiunea valurilor şi curenţilor. 
 Ţărmul are o dinamică activă fiind locul în care energia apei (valuri, curenţi) 
întâlneşte rezistenţa uscatului. Aici, pot fi incluse cordoanele litorale cu relieful de dune, 
plaje şi alte microforme efemere. 
 Versantul litoral se situează în apropierea ţărmului în care panta este mică şi care 
este supus proceselor, atât de acumulare cât şi de spălare a materialului constituent. 
 Glacisul litoral face trecerea spre şelful continental cu pantă predominant mică, 
sub 100 şi concavă, fiind spaţiul de depunere a materialului adus de curenţi,  
valuri, provenit gravitaţional de pe uscat, dar şi mişcat prin eroziune submersă. 

Ţărmul poate fi definit ca linia de contact dintre uscat şi apă la un moment dat şi 
care are o poziţie variabilă în funcţie de acţiunea valurilor şi curenţilor. 
 Ţărmul are o dinamică activă fiind locul în care energia apei (valuri, curenţi) 
întâlneşte rezistenţa uscatului. Aici, pot fi incluse cordoanele litorale cu relieful de dune, 
plaje şi alte microforme efemere. 
 Versantul litoral se situează în apropierea ţărmului în care panta este mică şi care 
este supus proceselor, atât de acumulare cât şi de spălare a materialului constituent. 
 Glacisul litoral face trecerea spre şelful continental cu pantă predominant mică, 
sub 100 şi concavă, fiind spaţiul de depunere a materialului adus de curenţi,  
valuri, provenit gravitaţional de pe uscat, dar şi mişcat prin eroziune submersă. 

În zona litorală (costală), în afară de subdiviziunile morfologice amintite mai sus, 
pot şi trebuie incluse şi acele unităţi de podiş şi munte care vin în contact direct cu apa 
mării şi unde diferenţa de altitudine este mare. Trecerea în aceste situaţii se face brusc de la 
apă la uscat, iar influenţele reciproce se produc mai mult pe verticală decât pe orizontală. În 
aceste condiţii spaţiul litoral (costal) este îngust. 
  

2.2. Criteriul climatic 
Acesta este al doilea ca importanţă în conturarea zonei de coastă. Cele două medii 

– uscat/apă, care vin în contact aici, se comportă diferit sub aspectul bilanţului caloric 
(absorbţia şi radiaţia căldurii). Este cunoscut principiul general prin care uscatul se 
încălzeşte mai repede şi intens sub acţiunea razelor solare, în timp ce suprafaţa apei se 
încălzeşte lent. Acelaşi aspect se petrece şi în faza de răcire, cedare a căldurii. Apar, în 
aceste condiţii, contraste termice între cele două medii şi ele devin mai mari cu cât 
suprafaţa uscatului şi volumul apei vor fi mai mari. Aceste diferenţe se datoresc faptului că 
energia calorică acumulată pe uscat se rezumă la o grosime mică în sol sau rocă, în timp ce 
în apă aceasta se propagă prin convecţie termică, curenţi, valuri, pe o grosime mult mai 
mare. 
 Apa trebuie să absoarbă o cantitate de 5 ori mai mare decât solul pentru a se ridica 
temperatura cu aceeaşi valoare. 
 Aceste contraste termice determină o circulaţie specifică de-a lungul coastelor 
marine cunoscută sub denumirea de brize. Astfel, în timpul zilei vom întâlni briză de mare 
dinspre apă spre uscat, şi în timpul nopţii, briza de uscat, dinspre continent spre mare. Briza 
marină este relativ răcoroasă care în după-amiezele de vară calde are un efect plăcut asupra 
zonei de coastă. Situaţia se inversează în timpul nopţii când aerul mai răcoros se deplasează 
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spre mare, realizându-se deci, în timpul verii un topoclimat specific, moderat, spre 
deosebire de climatul uscatului învecinat. Extinderea spaţiului de briză diferă în funcţie de 
dimensiunile celor două medii şi de condiţiile orografice ale ţărmului. În situaţia unor 
catene muntoase, acestea limitează mult acţiunea brizelor pe uscat. 
 În unele situaţii orografice, de regulă muntoase în zonele de coastă, se produc şi 
vânturi descendente (catabatice), în care mase de aer reci se prăvălesc în zona joasă 
costieră. Sunt cunoscute vânturile – mistral în sudul Franţei alpine şi bora pe ţărmul nordic 
al Mării Adriatice. Nu este cazul zonei de coastă marină din România. 
 Un alt aspect al climatului de coastă marină ce se pune în evidenţă, decurgând din 
aceleaşi trăsături ale celor două medii, în mod deosebit în anotimpurile de tranziţie (toamna 
şi primăvara) în condiţiile ţării noastre. Este vorba de realizarea unor temperaturi medii 
zilnice mai mari în zona de coastă marină în raport cu cele din interiorul continentului. 
Cantitatea de energie calorică înmagazinată în apa mării este cedată mai lent în timp, în 
raport cu uscatul. Temperatura medie anuală pe litoralul românesc este de 110 C iar 
amplitudinea dintre temperaturile medii ale lunilor extreme (ianuarie – iulie) este de 22-230 
C. Extensiunea brizelor pe litoralul românesc ajunge până la 25-30 km pe uscat. 
 Climatul cu nuanţe moderate se reflectă în asociaţiile vegetale şi animale care 
beneficiază de un regim mai puţin contrastant de la zi la noapte şi de la vară la iarnă. În 
Dobrogea, aceste aspecte vin în contact cu climatul temperat continental mai excesiv. 

În zona litorală (costală), în afară de subdiviziunile morfologice amintite mai sus, 
pot şi trebuie incluse şi acele unităţi de podiş şi munte care vin în contact direct cu apa 
mării şi unde diferenţa de altitudine este mare. Trecerea în aceste situaţii se face brusc de la 
apă la uscat, iar influenţele reciproce se produc mai mult pe verticală decât pe orizontală. În 
aceste condiţii spaţiul litoral (costal) este îngust. 
 Un alt aspect al climatului de coastă marină ce se pune în evidenţă, decurgând din 
aceleaşi trăsături ale celor două medii, în mod deosebit în anotimpurile de tranziţie (toamna 
şi primăvara) în condiţiile ţării noastre. Este vorba de realizarea unor temperaturi medii 
zilnice mai mari în zona de coastă marină în raport cu cele din interiorul continentului. 
Cantitatea de energie calorică înmagazinată în apa mării este cedată mai lent în timp, în 
raport cu uscatul. Temperatura medie anuală pe litoralul românesc este de 110 C iar 
amplitudinea dintre temperaturile medii ale lunilor extreme (ianuarie – iulie) este de 22-230 
C. Extensiunea brizelor pe litoralul românesc ajunge până la 25-30 km pe uscat. 
 Climatul cu nuanţe moderate se reflectă în asociaţiile vegetale şi animale care 
beneficiază de un regim mai puţin contrastant de la zi la noapte şi de la vară la iarnă. În 
Dobrogea, aceste aspecte vin în contact cu climatul temperat continental mai excesiv. 
  

2.3. Criteriul hidrografic 
În anumite condiţii criteriu hidrografic este de bază în delimitarea zonei de coastă 

prin reţeaua hidrografică tributară acestui spaţiu la care se asociază suita de acvatorii relativ 
stagnante, cum ar fi lagunele, limanele, estuarele, zonele mlăştinoase şi deltele. Deltele ca 
unităţi geografice umede (wetland-uri) cuprind întregul ansamblu hidrografic menţionat 
mai sus. Un aspect aparte îl reprezintă apele subterane care, de regulă, sunt independente 
faţă de spaţiul marin şi faţă de bazinele hidrografice limitrofe zonei de coastă marină. 
 O menţiune care trebuie făcută în cazul hidrografiei este acela al dimensiunii 
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bazinelor hidrografice tributare zonelor litorale. În acest sens, nu pot fi asociate, incluse 
zonei litorale, bazinele hidrografice de dimensiuni mari care drenează spaţii geografice 
extinse, chiar zone geografice (climatice) cum ar fi Mississippi, Nil, Indus, Gange, 
Mekong, Iantzî, Huanghe, Amur, Lena, Enisei, Obi şi chiar Dunărea deşi este axată în 
întregime în zona temperat continentală. 
 Deci, în cazul bazinelor hidrografice se impune a se face o analiză atentă, 
selectivă, pentru a nu se exagera în extinderea zonei litorale pe spaţii geografice mari. 
 
 2.4. Criteriul biogeografic  

În delimitarea zonei litorale criteriul biogeografic este şi mai dificil de luat în 
considerare. Dacă sub aspect fitogeografic asociaţiile floristice prezintă trăsături specifice 
zonei de coastă marină, influenţate mult de condiţiile climatice şi morfologice, sub aspect 
zoogeografic este mult mai dificil de stabilit nişte limite. Aspectele biogeografice sunt 
strâns legate, după cum s-a subliniat mai sus de configuraţia morfologică a zonei litorale – 
munţi, podişuri sau câmpii care la rândul lor limitează şi condiţiile topoclimatice. 
  

2.5. Criteriul socio-economic 
Zonele de coastă marină reprezintă şi arii de concentrare a populaţiei, respectiv a 

aşezărilor cu activităţile economice corespunzătoare. 
 O mare parte a populaţiei globului locuieşte în zonele de coastă datorită terenurilor 
joase fertile, bune pentru agricultură, resurselor de hrană marine abundente, transportului pe 
apă, a locurilor bune pentru aşezări, a condiţiilor heliomarine pentru balneoterapie şi 
recreere. Astfel, pe zonele de coastă din SUA, care însumează 152.700 km lungime, trăieşte 
75% din populaţia acestei ţări. 
  

2.6. Criteriul administrativ 
În delimitarea zonei de coastă marină criteriul administrativ este luat în 

considerare în scopul elaborării planului de management al acesteia. În funcţie de rolul pe 
care îl joacă zona de coastă marină în cazul unor state, aceasta poate să cuprindă întregul 
teritoriu politico-administrativ. 
 Dacă avem în vedere insulele din Oceanele Pacific, Indian şi Atlantic, care au 
suprafeţe mici, în special cele de natură coraligenă, zona de coastă marină poate fi extinsă 
pe întregul stat politic. De asemenea, statele care se desfăşoară la marginea continentelor 
cum ar fi Danemarca, Olanda din Europa, Panama din America Centrală, Singapore din 
Asia. La nivel mai restrâns criteriul administrativ se ia în considerare în cazul autorităţilor 
districtuale (judeţelor în cazul României) şi al municipalităţii şi oraşelor, al comunelor (în 
cazul aşezărilor rurale). Acest criteriu este util în aplicarea legislaţiei specifice zonelor de 
coastă marină, în promovarea planului de management integrat (ICZM). 
 Luând în considerare factorii fizico-geografici continentali care influenţează 
spaţiul marin riveran, aceştia se limitează pe o fâşie destul de îngustă. În acest sens, avem în 
vedere brizele de uscat (noapte), procesele de surpare şi alunecare a materialului din faleze, 
afluxul de ape continentale şi sedimente care modifică salinitatea apelor marine şi formează 
deltele de toate tipurile şi cu cortegiul de consecinţe. 
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 Factorii antropici implicaţi în spaţiul marin costier sunt mult mai pregnanţi şi au 
determinat modificări care au condus la dezechilibre majore. În primul rând ne referim la 
aşezările umane, îndeosebi porturile mari cu activităţile industriale asociate, liniile de 
transport maritim de coastă, plajele marine şi staţiunile balneoclimaterice realizate pentru 
valorificarea potenţialului heliomarin. 
 Aceste activităţi au ca rezultat modificări radicale ale configuraţiei naturale a 
ţărmului (construcţii de dane, rezervoare de combustibil, depozite de materii prime, 
materiale, alimente, diguri, consolidări de ţărm, evacuări de ape uzate, dispariţii de 
biotopuri şi biocenoze marine, costiere şi terestre etc.). 
 
 3. Variaţia nivelului marin 
  

Faţă de factorii fizico-geografici şi economico-sociali enumeraţi mai sus care 
definesc zona de coastă nu s-a menţionat variaţia nivelului mării. Este cunoscut faptul că în 
decursul timpului (timp geologic) nivelul mării a variat în funcţie de evenimentele 
geologice majore şi, îndeosebi, în funcţie de evoluţia climei planetei noastre. 
 Oscilaţii evidente marcate în evoluţia şi configuraţia reliefului actual s-au 
înregistrat în Cuaternar, în timpul perioadelor glaciare şi interglaciare. Încă cu 7000-8000 
ani I. Cr. (I. Cr. = înainte de Cristos) nivelul marin a început să crească şi în consecinţă să 
afecteze configuraţia şi extinderea uscatului. Este suficient să menţionăm că înainte de 
această perioadă Insulele Britanice erau legate de Europa continentală. Prin ridicarea 
nivelului marin în postglaciar, această punte a dispărut. 
 Aceste variaţii, respectiv ridicarea nivelului marin, au afectat pe om cu casa şi 
terenul lucrat în diferite grade, pe măsura ratei de creştere a nivelului şi gradului de ocupare 
şi dezvoltare a activităţilor umane la ţărm. 
 În ultimul secol, ca urmare a intensificării activităţii industriale, a creşterii 
populaţiei cu consecinţele respective, a crescut concentraţia dioxidului de carbon şi a altor 
gaze în atmosferă cu efect asupra ridicării temperaturii aerului. Pe baza datelor înregistrate 
de la începutul secolului XX, se estimează că o creştere a temperaturii aerului între 1,5 şi 
4,50 C ar putea duce la o ridicare a nivelului mării între 0,20 şi 1,40 m în următorii 100 de 
ani, datorită topirii calotelor polare glaciare şi a gheţarilor montani. Acest proces de topire a 
gheţarilor şi de ridicare a nivelului marin a început şi el va continua, în următorii zeci de 
ani, chiar dacă acum ar fi stopată întreaga cantitate de dioxid de carbon emisă în atmosferă 
(concluzia studiului întreprins de CZMS) (fig. 2). 
 Creşterea nivelului marin ar afecta viaţa unei importante părţi a populaţiei, 
existenţa unor ecosisteme naturale, enorme consecinţe economice (fig. 3). 

Coastele marine prezintă trăsături diferite morfologice şi biologice care sunt în 
schimbări fiziografice şi ecologice rapide ca urmare a factorilor naturali şi antropici. 

Diversitatea mediilor costale contribuie la realizarea unor peisaje cu valori estetice 
deosebite. 
 Zonele de coastă oferă o serie de oportunităţi prin plajele şi apele marine pentru 
odihnă şi tratament, pentru exploatări miniere, materiale de construcţii, lucrări inginereşti – 
porturi şi diguri, centrale electrice, instalaţii militare şi evident aşezările urbane mari de 
mari dimensiuni. 
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Fig. 2. Scenarii privind creşterea nivelului marin 
(sursă: Delft Hydraulics, 1987) 

 
 Toate aceste utilizări şi implicări ale activităţii umane în zonele de coastă (uscat – 
apă au condus la dezechilibre ecologice, la dispariţia unor ecosisteme caracteristice (terestre 
şi acvatice). 
 În aceste condiţii s-a impus tot mai mult managementul zonei de coastă (coastal 
zone management – CZM) plecând de la necesitatea studierii (cercetării) zonei de coastă 
sub aspect ecologic, economic şi sociologic. 
 Managementul zonei de coastă marină este în prezent operativ în multe ţări din 
Europa – Anglia, ţările scandinave, Olanda, Belgia, Franţa, Spania, Turcia (inclusiv partea 
asiatică mediteraneeană), în SUA, Canada, Australia, Noua Zeelandă, Japonia, Africa de 
Sud etc. 
 Esenţial în managementul zonei de coastă marină este divizarea (diferenţierea) 
acesteia sub aspect peisagistic, ştiinţific, valoare istorică şi culturală, pentru odihnă şi 
recreere. Pot prezenta interes şi ca atare să fie protejate porturi marine, sate pescăreşti etc. 

De regulă, ariile protejate (rezervaţiile) trebuie să fie localizate acolo unde 
condiţiile naturale sunt puţin modificate de activitatea antropică sau în mediul rural. O 
atenţie deosebită trebuie să se acorde ariilor umede (wetlands), dunelor mobile, falezelor, 
limanelor şi lagunelor, deltelor cu tot ansamblul de particularităţi naturale şi social-
culturale. 
 Acţiunea de definire, delimitare şi managementul zonei de coastă este încă în faza 
de început. Experienţa cea mai mare aparţine SUA unde din 1975 exista o legislaţie şi 
organizare la nivel statal şi federal în această problemă. 
 În Europa, aşa cum s-a menţionat anterior sunt astfel de legislaţii în Franţa (1986), 
Spania (1988), Turcia (1990), Bulgaria (1994), şi se întreprind acţiuni în acest sens şi în alte 
ţări cum este şi România. 
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Fig. 3. Zonele de coastă umede şi densitarea populaţiei 
(sursa: Times World Atlas) 

  
Există după cum s-a văzut, diferite interpretări a termenului de zonă de coastă 

marină. Unele dintre aceste definiţii se referă la o zonă îngustă a uscatului şi terenurilor 
umede din imediata apropiere a ţărmului, sau linia intersecţiei dintre uscat şi mare. 
 În regulamentul Agenţiei Resurselor din California se precizează că zona de coastă 
este zona ce se extinde pe uscat până la 1 km de la nivelul mediu minim al mareei iar pe 
mare până la limita apelor teritoriale. 

Cea mai mare dificultate este definirea limitei pe uscat a zonei de coastă. În 
viziunea specialiştilor din planificarea şi amenajarea teritoriului această limită ar trebui să 
fie potrivit sistemului natural şi nu administrativă sau economică. În această viziune limita 
pe mare ar trebui să fie la marginea şelfului continental iar pe uscat fără o demarcare netă.  

Problema esenţială rămâne a se identifica, luând în consideraţie ambele seturi de 
indicatori (factori), fizico-geografici şi economici, acea limită de la care mai departe, către 
interiorul continentului nu se impun măsuri de protecţie a zonei de coastă. Este evident că 
cele două seturi de criterii nu se suprapun şi deci, ponderea în delimitarea “zonei” trebuie să 
o deţină criteriile de impact economic, edilitar, transport etc. Doar aceste activităţi duc la 
deteriorarea ecosistemelor costiere, atât terestre cât şi acvatice. 
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4. Impactele ridicării nivelului marin 

  
Aceste impacte pot afecta viaţa a sute de milioane de oameni, ameninţarea 

ecosistemelor valoroase şi consecinţe economice drastice (fig. 4). 
 

 
 Fig. 4.  Impactul ridicării nivelului marin asupra mediului geografic 

(Sursă : Delft Hydraulics, 1987) 
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 Efectele impactelor pot fi împărţite în 5 categorii: 

- efecte economice (pierderi de proprietăţi şi producţii, costul măsurilor necesare a 
fi luate); 

- sănătate publică (securitate, boli, folosirea rezervelor de hrană); 
- de mediu/ecologice (pierderi de zone naturale, rupturi ale sistemelor ecologice); 
- social (pierderi de locuri de muncă, dezafectarea de aşezări umane, pierderi de 

servicii publice); 
- administrative (probleme legale, competenţe şi jurisdicţii, limite administrative). 
În continuare se enumeră câteva din impactele care aparţin categoriilor de mai sus. 

Eroziunea plajelor. Se apreciază că 70% din plajele Oceanului Planetar sunt în 
prezent supuse procesului de eroziune datorită continuării ridicării naturale a nivelului 
marin şi intervenţiei omului. Se apreciază că pentru menţinerea plajelor de pe coasta de est 
(Atlantică) a SUA va necesita o investiţie de ordinul zecilor de miliarde de dolari în secolul 
XXI. 

Pierderi de terenuri agricole. Ridicarea nivelului marin va cauza scăderea 
terenurilor folosite în diferite scopuri cum ar fi pentru producţia primară chiar şi cele pentru 
acvacultură şi extrageri de săruri prin evaporare. Sub aspect tehnic acest impact poate fi 
contracarat prin îndiguiri şi dezvoltarea unor sisteme adecvate de gospodărirea apelor. 
Acolo unde această măsură nu este fezabilă datorită constrângerilor economice, sociale şi 
de mediu, pot duce la pierderi de teren şi mijloace de existenţă. 

Terenurile umede. Terenurile umede naturale sunt supuse unei presiuni prin 
extinderea urbanizării pe terenurile mlăştinoase sărate, prin îndiguire şi înlocuirea lor cu 
ferme piscicole etc. În condiţii naturale, terenurile umede se adaptează la schimbările 
nivelului marin prin deplasarea limitei uscatului potrivit configuraţiei coastei. Acest aspect 
al variaţiei naturale a nivelului nu este acceptat de utilizatori şi prin urmare terenurile 
umede pot fi pierdute. Prin dispariţia lor sunt afectate resurse biologice (populaţii de păsări, 
refugii piscicole etc.) şi barierele faţă de procesul de inundaţie. 

Insulele coraligene. Barierele de corali şi insulele coraligene din largul mării sunt 
cele mai ameninţate, evident cu populaţia şi economia acestora. 

Frecvenţa şi severitatea inundaţiilor. Aprecierea făcută privind ridicarea 
nivelului marin cu 1 m în cursul secolului XXI va cauza mari dezastre şi pierderi mari de 
vieţi şi pagube asupra proprietăţilor şi lucrărilor de infrastructură de la ţărm. 

Pagubele asupra infrastructurii costiere se referă la digurile împotriva valurilor, 
ecluze, poduri, prize şi evacuări de ape industriale etc. Toate acestea vor trebui să fie 
ajustate la noile condiţii de nivel marin şi implică costuri financiare. Tot în acest sens 
trebuiesc menţionate şi alte funcţionalităţi ale obiectivelor industriale porturare şi 
orăşeneşti. 

Impactul schimbărilor climatice globale asupra apelor marine continentale cum 
ar fi Marea Nordului, Marea Baltică, lagunele litorale. Prin ridicarea nivelului marin în 
aceste ape interioare se vor produce schimbări în productivitatea biologică, în raportul 
apelor dulci şi nutrienţilor, în temperatură şi salinitate. 

Taxe şi legislaţie. Unele strategii în managementul efectului ridicării nivelului 
marin vor avea un impact mare economic şi social. Spre exemplu, schemele de protecţie, 
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adaptarea unor planuri de sisteme de gospodărirea apei şi de utilizarea terenurilor. Cine va 
plăti pentru măsurile ce trebuiesc luate şi cine va decide pentru acestea? Este populaţia care 
trăieşte în zonele ameninţate; populaţia care beneficiază indirect de zonele foarte productive 
riverane sau populaţia care de fapt a cauzat creşterea efectului de seră? Ridicarea nivelului 
marin va necesita un sistem legislativ şi taxe la nivel local, naţional şi internaţional. 

Probleme referitoare la sistemele de management al apei. Ridicarea nivelului 
marin va determina probleme privind sistemele de drenaj şi irigaţii. Se va intensifica 
pătrunderea apelor sărate în apele subterane, în râuri, în golfuri şi în terenurile agricole. 
Această situaţie va determina necesitatea, acolo unde economic este posibil, reconstrucţia şi 
extinderea structurilor şi sistemelor de management al apelor. În zonele deltaice vor trebui 
iniţiate activităţi de înălţare a digurilor existente şi de construire de noi diguri. Vor fi 
necesare canale de drenaj pentru a prevedea facilităţi pentru irigaţii şi eliminarea efectelor 
inundaţiilor. 

 
5. Acţiuni de atenuare şi adaptare la procesul de ridicarea nivelului 
marin 
 
5.1. Reducerea emisiunilor gazelor cu efect de seră 
Vor reduce încălzirea globală şi prin urmare o încetinire a ridicării nivelului cu 

consecinţele ei asupra ridicării nivelului marin. Întârzierea ridicării nivelului marin va 
permite desfăşurarea lentă a măsurilor de reducere şi adaptare la efectele acestui proces. 

O ţintă rezonabilă va fi limitarea activităţii umane care cauzează ridicarea 
nivelului marin la o valoare comparabilă cu rata medie măsurată în prezent de 12 cm pe 
secol. Aceasta va putea fi atinsă prin reducerea emisiilor de bioxid de carbon cu 2% pe an 
cuplată cu reducerea şi a emisiilor altor gaze. Conţinutul atmosferic al gazelor de seră 
trebuie să fie stabilizat pentru a se ajunge pe termen lung la o dezvoltare durabilă a zonelor 
de coastă. 

 
5.2. Creşterea conştientizării şi dezvoltarea strategiilor 
Ridicarea nivelului marin a început deja, să fie reală. Dar publicul cu greu este 

convins de acest fapt (fenomen) şi nu vrea în prezent să suporte unele măsuri care sunt 
necesar a fi luate pentru reducere sau control. 

Configuraţia zonelor costale regionale vor necesita abordări tehnice specifice care 
trebuie făcute prin expertize locale. Aceste fapte implică o abordare de bază care va 
permite ţărilor să înceapă împărţirea obligaţiilor în mod practic, cu impactul ridicării 
nivelului marin pentru dezvoltarea lor şi în acelaşi timp conştientizarea autorităţilor şi 
populaţiei despre implicaţiile generale ale schimbărilor climatice. 

Prin urmare se propune ca guvernanţii şi industria privată să fie încurajaţi şi ajutaţi 
pentru dezvoltarea planului de acţiune în raport cu creşterea nivelului marin şi consecinţele 
asupra zonelor de coastă datorită schimbării climatice. De asemenea, trebuie stimulată 
împărtăşirea experienţelor naţionale şi internaţionale în această problemă, ţărilor afectate de 
acest proces (fig. 5). 
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Fig. 5. Costul scenariilor privind creşterea nivelului marin 
(Sursa: Delft Hydraulics, 1987) 
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6. Caracteristicile litoralului românesc – criterii luate în considerare 
pentru delimitarea acestuia 
 
6.1. Criterii fizico-geografice 
A vorbi despre litoralul românesc al Mării Negre, se impune mai întâi o delimitare 

a acestui spaţiu geografic. 
După cum este cunoscut, faţada marină românească cuprinde câteva unităţi 

geografice care din punct de vedere genetic se diferenţiază de la nord către sud. 
Astfel, în partea nordică această faţadă marină este reprezentată prin Delta Dunării 

axată pe golful limanic dunărean. Pe acest golf dunărean s-a format delta care s-a conturat 
în prima etapă prin formarea cordonului iniţial, cu circa 12.000 ani în urmă şi care 
corespunde astăzi aliniamentului de grinduri Jibrieni (Ukraina) – Letea – Caraorman – 
Crasnicol. De la acest aliniament de grinduri spre est, spaţiul deltaic este considerat 
maritim, deci delta maritimă, spre deosebire de cea din vestul acestei limite numită delta 
fluviatilă. 

S-ar putea considera că întreg compartimentul deltaic dintre aliniamentul de 
grinduri şi ţărmul actual al Mării Negre să fie inclus în zona litorală. 

Argumentul genetic este satisfăcător prin faptul că în acest compartiment (delta 
maritimă), succesiunea de grinduri, inclusiv cordoanele efemere de la contactul cu mediul 
mării, reprezintă opera curenţilor şi valurilor marine. 

Sub aspect climatic, diferenţierea termică, de precipitaţii şi chiar eoliană deşi 
există, valorile acestora nu înregistrează o trecere bruscă datorită condiţiilor 
morfohidrografice uniforme. 

Desigur că prezenţa apelor marine cu salinitatea diferită de cea a apelor dulci din 
lacuri şi gârle, energia valurilor şi circulaţia curenţilor, influenţează spaţiul deltaic şi, 
îndeosebi, cordoanele litorale, uneori modificându-le cantitativ destul de evident. Pe cale 
subterană apele marine pătrund şi influenţează apele freatice din cordoanele litorale, creând 
condiţii unor asociaţii vegetale specifice (salmastre şi sărate). Acelaşi lucru se poate spune 
şi despre gurile braţelor principale ale Dunării şi ale canalelor mai mari prin care apa sărată 
(salmastră) în timpul furtunilor marine pătrunde pe distanţe de ordinul sutelor de metri sub 
forma penelor pe fundul acestora în interiorul deltei. 

Aşadar, în cazul spaţiului deltaic, sub aspect fizico-geografic sunt argumente de a 
include delta maritimă în zona litorală. Şi sub aspect socio-economic sunt argumente: 
acestea se referă, în primul rând, la cele câteva aşezări, îndeosebi Sulina şi Sfântu 
Gheorghe, ale căror funcţiuni sunt legate şi de resursele apelor marine (pescuit), pe de o 
parte, şi a prezenţei plajelor marine, cu valorificarea lor heliomarină. 

Şi totuşi, Delta Dunării, considerată ca un complex geografic umed, şi care în 
condiţiile actuale este inclusă în Rezervaţia Biosferei cu acelaşi nume, nu poate fi divizată 
şi ca atare se impune a fi inclusă în zona litorală. 

Următorul sector din faţada marină îl reprezintă complexul lacustru Razim-Sinoie 
între grindul Perişor şi Capul Midia. 

Acest complex lacustru ocupă vechiul golf Halmyris, care în perioade istorice mai 
îndepărtate funcţiona ca un golf marin deschis în care pătrundeau corăbiile – dovadă fiind 
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prezenţa cetăţilor Histria şi Eraclea (Enisala), ambele situate pe promontorii continentale, 
prima pe un martor de eroziune constituit din şisturi verzi, a doua în partea nordică fiind 
situată pe vechea faleză constituită din calcare cretacice. 

Evoluţia ulterioară a golfului Halmyris a fost de blocare prin câteva generaţii de 
cordoane (grinduri) marine dintre care mai vechi este Grindul Lupilor şi mai nou Chituc, 
exceptând cordoanele efemere de ţărm supuse mai mult abraziunii marine. 

Acest golf marin, ulterior prin barare devenind o lagună, a evoluat mai lent sub 
acţiunea proceselor continentale în comparaţie cu cel deltaic din nord datorită absenţei unor 
artere hidrografice majore cum este Dunărea, în cazul deltei. Cele câteva râuri dobrogene 
Taiţa, Teliţa, Slava, Hamangia, Săruri, Nuntaşi au debite lichide şi aluviuni în suspensie 
reduse şi nu au schimbat esenţial configuraţia fizico-geografică a lacurilor din complex. 
Mai mult, legătura care a existat între complexul lacustru şi Marea Neagră (Gura Portiţei, 
Periboina, Zătoanele) a influenţat compoziţia chimică a apelor determinând asociaţii 
faunistice caracteristice apelor salmastre (costiere). Desigur că prin închiderea Portiţei, 
controlul schimbului de ape dintre lacurile nordice (Razim, Babadag, Goloviţa, Zmeica) şi 
cele sudice (Sinoie, Istria, Nuntaşi), a produs o diferenţiere hidrochimică şi faunistică, cele 
din nord îndulcindu-se prin aportul din Dunăre, cele sudice rămânând salmastre şi sărate 
prin legătura cu Marea Neagră (Periboina) şi continentalizarea prin evaporaţie. 

În condiţiile date, stabilirea unei limite a zonei litorale, este dificilă. Genetic, 
suntem îndreptăţiţi ca această limită să fie considerată vechea faleză (fosilă) a Mării Negre, 
respectiv a golfului Halmyris şi deci, întregul complex lacustru să fie inclus în zona litorală. 
Dacă se are în vedere că în multe ţări riverane mărilor sau oceanelor, lagunele, estuarele 
sunt incluse în zona costieră şi în cazul nostru se justifică această încorporare. 

Există însă şi o variantă ca să se includă în zona litorală numai lacurile din sud cu 
grindurile aferente (lacurile Sinoie, Nuntaşi, Istria, grindurile Saele, Chituc, Lupilor şi 
ansamblul lacurilor mici Leahova – Coşna) care au afinităţi cu apele marine şi cortegiul de 
caracteristici costiere. 

Dacă luăm în considerare criteriul hidrografic s-ar impune ca limita să fie 
cumpăna de ape incluzând bazinele hidrografice Taiţa cu Teliţa, Slava, Hamangia, Săruri, 
Nuntaşi, Săcele, Casimcea şi deci zona litorală să fie mult mai extinsă în spaţiul dobrogean. 

Reţinem aşadar, că între braţul Chilia, respectiv gârla Musura, în nord, la graniţa 
cu Ukraina şi Capul Midia, în apropiere de Constanţa, ţărmul marin propriu-zis ce se 
desfăşoară pe 166 km (68% din lungimea totală de 245 km) este un ţărm jos de acumulare 
sub aspect genetic, deşi în prezent pe acest spaţiu au loc atât procese de acumulare (în faţa 
Gurilor Dunării) cât şi de abraziune (pe distanţe mult mai mari şi mai active). Acest ţărm 
jos, de acumulare se diferenţiază după cum s-a menţionat într-un sector lagunar (între 
grindul Perişor şi Capul Midia, după unii autori Capul Singol – Constanţa). 

La sud de Capul Midia (sau Capul Singol) şi până la Vama Veche (graniţa cu 
Bulgaria) marea vine în contact direct cu structura dobrogeană reprezentată printr-un ţărm cu 
faleză întrerupt din loc în loc de golfurile limanice (Taşaul, Agigea, Techirghiol, Costineşti, 
Tatlageac, Mangalia) şi lagunare (Siutghiol, fosta mlaştină Comorova şi mlaştina Herghelia – 
Mangalia), în dreptul cărora se găsesc cordoane litorale. Dacă luăm în considerare ţărmul înalt 
cu faleză între Capul Singol şi Vama Veche, formaţiunea continentală dobrogeană este 
reprezentată de calcarele sarmaţiene. Dacă se extinde acest ţărm înalt cu faleză până la Capul 
Midia (după cum se cunoaşte) formaţiunea dobrogeană este dată de Podişul Casimcei 
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constituit în principal din şisturi verzi dar şi din calcarele jurasice de la Ovidiu. 
La prima vedere s-ar părea că în acest sector de ţărm stabilirea limitei zonei 

litorale este mai simplă. Dar prezenţa limanelor marine cum sunt – Taşaul, Techirghiol, 
Tatlageac şi Mangalia – care pătrund câte 5-10 km în interiorul uscatului şi care sub aspect 
genetic şi în unele situaţii, fizico-geografice, sunt legate de mediul marin, limita acestei 
zone se complică. 

Pentru definirea şi delimitarea zonei litorale s-au analizat factorii morfologici, 
climatici, hidrogeografici, biogeografici. Dacă pentru fiecare component în parte se poate 
stabili o limită cu argumentarea corespunzătoare, suprapunerea acestora şi găsirea unei 
mediane care să definească zona litorală ca un sistem este mai puţin realizată până în 
prezent. 

Dacă la aceste criterii fizico-geografice se iau în considerare şi criteriile socio-
economice şi administrative, situaţia se complică şi mai mult. Peisajul natural este puternic 
modificat prin activitatea omului, în primul rând, prin vetrele aşezărilor urbane şi rurale, 
prelucrarea solului în scopuri agricole, cu parametrii agriculturii intensive (irigaţii, 
fertilizanţi chimici, pesticide), căile de transport (rutiere şi căi ferate) care sunt aproape de 
ţărm. La acestea se adaugă modificările introduse pentru amenajarea plajelor şi spaţiilor de 
cazare în scopuri turistice (tratament, cură heliomarină, recreere). În această direcţie, 
începând cu localitatea Năvodari şi până la Mangalia faleza sau perisipurile au fost 
modificate încât configuraţia naturală se mai întâlneşte în foarte puţine locuri. 

Faleza, care cu 40 ani în urmă era în stare naturală cu abrupturi în depozitul de 
loess, năruiri, surpări şi cu acumulări de material la bază care era spălat de valuri, în prezent 
este stabilizată, consolidată cu şanţuri de drenaj a apei de şiroire pe o distanţă apreciabilă. 
Pentru conservarea sau extinderea unor plaje s-au construit diguri mici sub diferite unghiuri 
faţă de faleză, în afară de digurile mari cu funcţie portuară de la Capul Midia, Portul 
Constanţa cu extinderea recentă, Portul Mangalia care a intrat şi pe sectorul apropiat de 
mare a limanului cu acelaşi nume. 

Pe scurt, acest sector de ţărm cu fâşia imediată de uscat este intens modificată. 
Excepţie face ţărmul dintre Eforie Sud şi Costineşti, Costineşti şi Olimp, 2 Mai şi Vama Veche. 

Având în vedere argumentele menţionate în capitolul “Conceptul de zonă litorală” 
şi unele prevederi ale legislaţiilor din câteva ţări europene, considerăm că în zona litorală 
imediată dintre Capul Midia şi Vama Veche ar trebui să fie incluse obligatoriu: 

- lagunele şi limanele marine; 
- arealul cu obanele din nordul staţiei C.F.R.-Mangalia care prin apele mezotermale 

uşor sulfuroase, reprezintă un ecosistem deosebit; 
- dunele de nisip de la Agigea cu asociaţiile floristice caracteristice; 
- perimetrele aşezărilor rurale şi urbane, staţiunile balneoclimaterice din apropierea 

ţărmului (Vama Veche, 2 Mai, Mangalia, Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, 
Neptun, Olimp, Schitu, Costineşti, Agigea, Constanţa, Mamaia, Palazu Mare, 
Ovidiu, Năvodari, Sibioara, Piatra, Luminiţa); 

- spaţiile neconstruite dintre localităţi (extravilan) pe o fâşie variabilă ca lăţime, având 
ca reper cele două artere de circulaţie (şosea şi cale ferată) în funcţie de poziţia uneia 
sau alteia, mai apropiată de ţărm; astfel, de la Vama Veche la Mangalia se propune 
ca limită şoseaua naţională şi europeană (E87), de la Mangalia la Eforie Sud, linia de 
cale ferată, de la Eforie Nord la Constanţa, aceeaşi şosea E87, de la Constanţa la 
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Năvodari, şoseaua Constanţa – Palazu Mare – Ovidiu – Năvodari. 
Ca şi în cazul sectorului lagunar Razim – Sinoie, şi aici se poate lua în considerare 

cumpăna de ape care spre deosebire de cel nordic, este mult mai apropiată de ţărmul marin. 
Bazinele hidrografice mai semnificative sunt cele ale lacului Techirghiol (160 km2), 
Tatlageac (144 km2), Mangaliei (fig. 6). 

 
6.2. Criterii de geografie umană1 
Litoralul românesc al Mării Negre, analizat şi individualizat pe baza 

caracteristicilor fizico-geografice, dispune de un potenţial de amenajare, care generează 
funcţii ce depăşesc ca însemnătate un litoral obişnuit. 

Importanţa geopolitică a acestuia îl transformă într-un element vital pentru 
România, iar conexiunile posibile prin intermediul canalului Dunăre – Marea Neagră îi 
sporesc valenţele depăşind graniţele naţionale. În acest cadru general se impune a remarca 
diferenţa dintre litoralul românesc şi litoralul altor ţări precum Franţa, Danemarca, Spania, 
Italia etc., în sensul că acesta nu serveşte numai un areal extins mai mult sau mai puţin, ci o 
întreagă ţară. În cazul unor ţări ca cele de mai sus lungimea litoralului de care dispun 
determină mai multe concentrări portuare, numeroase porturi care asigură debuşeul unor 
produse sau accesul la resurse. 

 Pentru România cei 245 km lungime, dintre care doar o treime permite 
organizarea unor activităţi portuare sunt de o însemnătate capitală. Rezumarea litoralului şi 
a zonei de coastă la ceea ce se obişnuieşte a înţelege prin acestea în literatura de 
specialitate, înseamnă   a-i desconsidera funcţia geostrategică şi geopolitică, în general, pe 
care o deţine. 

La cele de mai sus adăugăm că litoralul românesc asigură accesul internaţional al 
vaselor pe Dunăre, fie pe braţul Sulina, fie prin canalul Dunăre – Marea Neagră. 
Intensificarea activităţilor de cooperare în bazinul Mării Negre, posibilitatea scurtării 
legăturilor comerciale ale Europei Centrale şi de Vest cu Asia Centrală, Orientul Mijlociu şi 
Apropiat, prin construirea unor feribot-uri, amplifică rolul litoralului românesc pe plan 
transcontinental. 

Pretabilitatea la localizarea unor activităţi economice specifice reprezintă un 
alt criteriu, ţinând cont de faptul că se iau în considerare şi activităţile conexe sau 
complementare legate indirect de litoralul propriu-zis. În zonele litorale se localizează, 
precum se cunoaşte, industriile de construcţii navale, sau de prelucrare a unor resurse 
importante. Industria litoralului românesc este dominată de construcţiile navale la 
Constanţa şi Mangalia (unde se produc nave de 150.000 tdw) şi de industria petrochimică 
localizată la Midia-Năvodari (prevăzută a utiliza atât hidrocarburile din platforma 
continentală, cât şi pe cele procurate din import). Alte industrii sunt reprezentate de cea a 
prelucrării lemnului (în bună parte importat) şi cea alimentară, valorificând resursele 
agricole ale Dobrogei, dar şi peştele din zonele fluviatile lagunare sau maritime. 
Principalele centre de prelucrare a peştelui sunt la Constanţa, Sulina şi Tulcea (ultimul în 
afara zonei litorale). 
                                                 
1 Acest capitol a fost elaborat de prof. dr. I. Ianoş şi conf. dr. Cr. Tălângă. 
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Pescuitul, reprezintă o activitate de bază în cazul unor localităţi (Sf. Gheorghe) 

sau complementară în cazul majorităţii acestora (mai ales în sectorul median). În sectorul 
nordic activitatea de pescuit, în structura activităţilor economice la nivel de sat, poate fi un 
indicator în delimitarea zonei litorale. 

Funcţia de transport se găseşte în porturile Constanţa, Midia, Mangalia, Sulina şi 
mai puţin în celelalte localităţi (Sf. Gheorghe, Mahmudia). Prin traficul lor se detaşează 
Constanţa (peste 70 mil. t/an), fiind urmat la mare distanţă de Mahmudia (sub 10 mil. t/an), 
unde exploatările de calcar metalurgic şi expedierea acestuia spre Tulcea acoperă întreaga 
structură. 

Finalizarea portului Constanţa Sud, cu un areal total de peste 3200 ha şi cu o 
capacitate maximă de circa 240 mil. t/an, va crea condiţii pentru impulsionarea activităţilor 
de transport, în general. Modernizarea canalului Dunăre – Marea Neagră şi organizarea 
portului Constanţa Sud ca zonă liberă amplifică funcţia litoralului la nivel european. 

Turismul poate redeveni o activitate economică de bază a litoralului având în 
vedere potenţialul heliomarin ridicat al acestuia, precum şi valoarea inedită a peisajului 
deltaic. Fără discuţie că litoralul românesc este prima regiune turistică a ţării, cu un 
potenţial bogat şi diversificat. Astfel, sectorul sudic se impune ca o regiune turistică de 
prim rang, prin posibilităţile de cură heliomarină şi prin dotările existente, prin obiectivele 
arheologice (istorice). În sectorul sudic se disting câteva 
zone turistice şi anume: Năvodari – Constanţa 12 km incluzând Mamaia şi Năvodari; Eforie 
Nord – Eforie Sud 5 km; Costineşti 2 km; Mangalia Nord – Mangalia 10 km. Capacitatea 
de cazare este de peste 100.000 paturi din care: 67,2% în hoteluri şi moteluri; 15,5% în 
campinguri; 10,1% în vile; 6,6% în căsuţe şi altele. 

În sectorul nordic, Delta Dunării rămâne obiectivul principal, însă dotările şi 
facilităţile în scop turistic sunt în curs de realizare. 

Dinamica numărului de locuitori prin imigraţii este un element specific tuturor 
zonelor litorale, determinând mari concentrări de populaţie. Extinderea unor obiective 
economice şi apariţia altora noi, mirajul portului maritim, dar şi al activităţilor turistice 
sezoniere au generat într-un timp relativ scurt creşteri de populaţie. Aşezările urbane din 
zona litoralului şi-au sporit numărul de locuitori ca urmare a creşterii ponderii celor stabiliţi 
definitiv în aceste aşezări. Puterea economică şi ritmul dezvoltării aşezărilor din partea 
sudică a litoralului românesc au depăşit cu mult puterea lor demografică. 

La nivelul întregului litoral se remarcă vitalitatea sectorului sudic cu raportul 
dezechilibrat între puterea economică şi cea demografică în favoarea celei dintâi, regresul 
sectorului median, cu un raport invers generat de existenţa unui excedent demografic şi 
relativa stabilitate a celui deltaic, cu toate că în afara oraşului Sulina toate celelalte aşezări 
rurale au avut o evoluţie negativă. Această clasificare sumară ce reieşea din situaţia 
anterioară anului 1990 va suferi numeroase modificări legate de restructurarea industriei şi 
de privatizare a agriculturii. 

Atracţia locală a activităţilor economice şi concentrărilor urbane constituie un 
criteriu important de delimitare a zonei litorale. Funcţionarea normală a oraşelor şi centrelor 
populate sau industriale din zona litorală nu poate fi concepută fără a lua în considerare 
hinterlandul acestora şi modificările care au loc în restructurarea relaţiilor cu spaţiile adiacente. 
Desigur că în conturarea zonelor de atracţie şi influenţa acestora un rol însemnat revine puterii 
demografice, economice şi social-culturale, dar şi posibilităţilor concrete de realizare a fluxurilor 
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de populaţie şi resurse, respectiv de informaţie în interacţiunile litoral – zonă adiacentă. 
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Restructurarea economiei urbane şi litorale va avea în vedere şi resursele oferite de 

zonele de influenţă, chiar dacă specificul activităţilor este impus de necesităţi de ordin 
naţional. Respectiv, structura şi intensitatea activităţilor din zona litorală sunt create ca 
urmare a unor raţiuni ce depăşesc nivelul regional, iar zona adiacentă se adaptează şi se 
structurează în funcţie de acestea. 

În principal, se remarcă ponderea ariilor de aprovizionare cu produse agro-
alimentare şi de materii prime agricole, pe de o parte, iar pe de altă parte cea de asigurare 
cu forţă de muncă prin procesul de navetism. Cum această a doua arie s-a restrâns simţitor, 
a crescut ponderea ariei de aprovizionare cu produse agro-alimentare. 

În cazul oraşelor Constanţa, Eforie, Techirghiol, Mangalia, se constantă o 
fluctuaţie de potenţial de consum legat de activităţile turistice cu caracter sezonier. De aici 
rezultă că aria de aprovizionare cu produse agro-alimentare variază în funcţie de fluctuaţia 
sezonieră a populaţiei. Această arie cuprinde teritoriile administrative ale comunelor din 
partea estică a Dobrogei de sud unde se practică legumicultura, pomicultura, viticultura. 
Specificul pomiculturii este de dat de cultura piersicului, suprafeţele cele mai mari fiind 
Poarta Albă, Castelu, Tuzla, viticultura la Murfatlar. 

Concentrarea mai redusă a populaţiei în sectorul nordic a dus la o diferenţiere în 
sensul că aria de aprovizionare cu produse agro-alimentare este mai redusă şi are caracter 
complementar. 

Ca urmare, considerăm că limita zonei litorale trebuie extinsă dincolo de cea 
fizico-geografică având în vedere funcţiile şi necesităţile acesteia. Limita respectivă ar 
urma să cuprindă toate localităţile de pe litoralul românesc la care se adaugă în partea 
sudică alte două aliniamente succesive, prelungite până la Basarabi în sectorul vest de 
Constanţa, iar apoi după includerea localităţii Mihail Kogălniceanu acesta se restrânge la 
primul aliniament de aşezări. Acestea sunt incluse datorită unor activităţi complementare 
celor agricole reprezentate în principal de turism şi pescuit (fig. 7). 
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