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1. Obiective an 2017 

 

Obiectiv 2: Evaluarea vulnerabilității costiere la eroziune și inundare. Analiza riscului în cadrul 

sectoarelor critice. 

Act. 2.1.: Calcularea Indicelui Vulnerabilității Costiere la scară regională pentru bazinul 

Mării Negre; 

Act. 2.2.: Calcularea Indicelui Vulnerabilității Plajei la scară locală; 

Act. 2.3.: Cuantificarea riscului socio-economic în cadrul locațiilor analizate anterior; 

Act. 2.4.: Organizarea în România a unui workshop de conștientizare a publicului privind 

hazardele costiere (folosind rezultatele proiectului) și participarea la cele 2 workshop-uri 

similare organizate în Rusia și Turcia. 

2. Rezumatul etapei 2017 

Rezultatele estimate în ceea ce privește identificarea și ierarhizarea zonelor critice din 

bazinul Mării Negre cu o vulnerabilitate mare la eroziune și inundare și evaluarea senzitivității 

plajelor la eroziune și inundare și a riscurile socio-economice asociate din cadrul anumitor zone 

critice (studii de caz), în vederea creării cadrului științific pentru diminuarea efectelor acestor 

tipuri de hazarde, au fost atinse în mare măsură. 

Realizarea hărților privind ratele medii anuale de schimbare a liniei țărmului în cadrul bazinului 

Mării Negre între anii 1984 și 2017 au scos în evidență faptul că aproximativ 17% din țărmurile Mării 

Negre sunt erozive cu rate mai mici de 1 m/an (plaje nisipoase, joase, din zonele deltaice și ale 

barierelor litorale, foarte vulnerabile la atacul valurilor de furtună), 69% sunt stabile (țărmuri 

înalte, cu faleză, cu o vulnerabilitate scăzută la furtuni), în timp ce 14% sunt acumulative, cu rate 

medii anuale de avansare a liniei țărmului mai mari de 1 m/an (areale cu un aport sedimentar 

ridicat situate, în general, în zona gurilor de vărsare ale râurilor). Furnizarea datelor legate de 

climatul valurilor din bazinul Mării Negre de către partenerii noștri din Rusia și Turcia în 

primele luni ale anului 2018 va permite calcularea pentru prima dată a Indicelui Vulnerabilității 

Costiere la o rezoluție spațială de 1 km la scara întregului bazin. 

Analiza Indicelui senzitivității plajei la scară locală pentru întreaga coastă românească a 

Mării Negre a scos în evidență faptul că 13.16% din totalul plajelor analizate se caracterizează 

printr-o senzitivitate foarte mare la eroziune și inundare, 50% - senzitivitate mare, 34.21% - 

senzitivitate moderată și 2.63% (un sector) – senzitivitate mică. Acest lucru se traduce, în 

termeni de risc socio-economic, pentru două sectoare vulnerabile (Barierele Mamaia și Eforie) în 

limite de inundabilitate cuprinse între aproximativ 25 m pentru furtuni mici (26.53 m pentru 

Bariera Eforie și 24.28 m pentru Mamaia), 90 m pentru furtuni severe (90.75 m pentru Bariera 

Eforie și 88.01 m pentru Bariera Mamaia) și 190 m pentru furtuni extreme (193.87 m pentru 

Eforie și 194.73 m pentru Mamaia) cu o valoare medie a pierderilor pentru cele două bariere în 

cazul unei furtuni extreme de 108.382.802 € pentru Bariera Mamaia și 21.363.540 € pentru 

Bariera Eforie. 

Problemele partenerilor noștri din Rusia și Turcia și rațiuni logistice au determinat decizia 

la nivelul consorțiului de mutare a celor trei workshopuri de conștientizare a publicului privind 

hazardele costiere (folosind rezultatele proiectului) în ultimele trei luni ale proiectului din anul 

2018, workshopul care va fi organizat în România la sfârșitul lunii iunie 2018 reprezentând și 

întâlnirea de închidere a proiectului. 
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3. Descrierea științifică și tehnică 

Creșterea nivelului mării și eroziunea costieră sunt două dintre cele mai mari probleme cu 

care se confruntă zonele costiere din întreaga lume. Toate predicțiile arată că în următorii ani 

acestea se vor înrăutăți dacă nu se va interveni prin măsuri de diminuare a impactului furtunilor 

costiere asupra plajelor și prin planuri de manangement care să țină cont de toate problemele 

existente. Vulnerabilitatea țărmului la diferite tipuri de hazard asociate schimbărilor climatice 

(creșterea nivelului mării, inundare, eroziune și furtuni costiere) a fost intens studiată în ultimele 

decenii (Gornitz, 1990; McLaughlin și Cooper, 2010; Torresan et al., 2012; Di Paola et al., 2013; 

Alexandrakis și Poulos, 2014). Obiectivul principal al proiectului în anul 2017 a fost de a 

identifica și a ierarhiza zonele critice din bazinul Mării Negre cu o vulnerabilitate mare la 

eroziune și inundare și de a evalua senzitivitatea plajelor la eroziune și inundare și riscurile 

socio-economice asociate din cadrul anumitor zone critice (studii de caz), în vederea creării 

cadrului științific pentru diminuarea efectelor acestor tipuri de hazarde. 

Obiectivele și activitățile proiectului asumate pentru anul 2017 au fost realizate în 

totalitate, cu excepția organizării workshopului de conștientizare a publicului privind hazardele 

costiere prevăzut la activitatea 2.4. Prezentăm mai jos principalele rezultate științifice ale etapei, 

corespondente obiectivelor și activităților din acest an:  

 

CALCULAREA INDICELUI VULNERABILITĂȚII COSTIERE (CVI) LA SCARĂ 

REGIONALĂ PENTRU BAZINUL MĂRII NEGRE 

 

Variabilele utilizate pentru calcularea CVI la scara bazinului Mării Negre au fost grupate în 

două categorii: geologice – geomorfologice și fizice (Tabel 1). Prima categorie include 

geomorfologia – tipul coastei (G), panta țărmului (P), expunerea (E) și evoluția liniei țărmului 

(LT), în timp ce a doua categorie cuprinde înălțimea semnificativă (Hs) medie a valurilor și 

creșterea relativă a nivelului mării (RSLR) – Tabel 1. Fiecare variabilă a fost cuantificată și 

scalată pe o scară de la 1 la 5, unde 1 indică o contribuție foarte mică la vulnerabilitatea costieră 

și 5 indică o contribuție foarte mare.  

Tabel 1. Ierarhizarea variabilelor pe baza vulnerabilității la eroziune și inundare (adaptat după Thieler și 

Hammer-Klose, 1999; Abuodha și Woodroffe, 2010). 

Variabilă 
Grad de vulnerabilitate 

Foarte mic 1 Mic 2 Moderat 3 Mare 4 Foarte mare 5 

Geomorfologie 

(Tipul coastei) – 

G 

Faleze înalte, 

stâncoase 

Faleze joase,  

Coastă sinuoasă 

Plajă înaltă, 

câmpii 

aluviale 

Plajă nisipoasă 

cu dune 

Plajă nisipoasă 

joasă fără dune, 

bariere litorale 

Panta țărmului 

(tanβ) – P  
1 – 0.8 0.8 – 0.6 0.6 – 0.4 0.4 – 0.2 0.2 - 0 

Expunerea liniei 

țărmului (°) – E 
>90 75 - 90 50 - 75 30 - 50 0 - 30 

Evoluția liniei 

țărmului (m/an) - 

LT 

>5 1 - 5 -1…1 -1…-5 <-5 

Hs mediu (m) <0.5 0.5 - 0.75  0.75 - 1 1 - 1.25 >1.25 

Creșterea relativă 

a nivelului mării 

(mm/an) - RSLR 

<0 0 - 1 1 - 2,5 2,5 - 4 >4 
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După aceea, variabilele au fost integrate în ecuația 1 pentru obținerea CVI, căruia i-au fost 

acordate scoruri de la 1 la 5 pe baza calculului percentilelor.  

 

                                                  CVI = [(G*P*E*LT*Hs*RSLR)/6]1/2                                         (1) 

 

Fiecare variabilă a fost calculată la o rezoluție spațială de 1 km. Tipul coastei, panta 

țărmului și expunerea liniei țărmului au fost calculate pe baza analizei imaginilor Google Earth și 

a accesului la baza de date realizată de Allenbach et al. (2015) pentru întreg bazinul Mării Negre, 

disponibilă la adresa http://envirogrids.grid.unep.ch:8080/geoserver/eg_BSbeaches/ 

BlackSea_beaches/ows?service=WFS&request=GetCapabilities.  

Valorile referitoare la creșterea relativă a nivelului mării au fost preluate din literatura 

internațională pentru aproximativ 30 stații circumeuxinice; acestea au fost distribuite pentru 

fiecare km de coastă pe baza distanței față de stația unde s-au efectuat măsurătorile și a tipului de 

coastă din fiecare locație.  

Valorile medii ale înălțimii semnificative a valurilor au fost modelate de către partenerii 

noștri din cadrul proiectului, fiind responsabilitatea P.P.Shirshov Institute of Oceanology of 

Russian Academy of Sciences, Moscova, Rusia și a Yildiz Technical University, Istanbul, 

Turcia. Din păcate, din cauza mărimii bazinului, a volumului de date procesate și a capacității 

computaționale din cadrul celor două facilități, modelarea climatului valurilor în zona de coastă a 

bazinului Mării Negre (din care vom extrage înălțimea semnificativă a valurilor la o rezoluțe 

spațială de 5 km) va fi finalizată în perioada Ianuarie-Februarie 2018, astfel încât agregarea 

finală a CVI se va realiza în luna martie 2018. 

  

Evoluția liniei țărmului se bazează pe calcularea ratelor medii anuale de eroziune sau 

acumulare înregistrate între anii 1984 și 2017. Pozițiile liniei țărmului pentru întreg bazinul Mării 

Negre au fost extrase din imagini satelitare prin vectorizare cu ajutorul softului ArcGis, 

versiunea 10.3. Pentru anul 1984 au fost utilizate imagini Landsat 5 (sursa: 

https://earthexplorer.usgs.gov/), banda spectrală 5 (cea mai bună din punct de vedere calitativ, 

permițând extragerea unor date valide), iar pentru extragerea poziției recente au fost folosite 

imagini satelitare Digital Globe din anii 2014-2017 disponibile în ArcGis Online (Esri). Precizia 

(rezoluția) datelor utilizate este diferită, imaginile Digital Globe având o rezoluție de 0.5 m, pe 

când rezoluția imaginilor Landsat din 1984 este de 60 m. 

Ratele de schimbare a poziției liniei țărmului au fost obținute cu ajutorul softului Digital 

Shoreline Analysis System (DSAS) version 4.3 (Thieler et al., 2009), care este o extensie a 

softului ArcGis creată de ESRI. Acest soft permite calcularea ratelor de eroziune sau acumulare 

utilizând poziția unor multiple linii de țărm la diferite moment temporale. Acest lucru presupune 

crearea unei linii de bază care este paralelă cu țărmul, din care se vor crea profile perpendiculare 

spre țărm, ce se vor intesecta cu linia de coastă la fiecare moment temporal luat în analiză, 

respectiv 1984 și 2017. Profilele perpendiculare au fost create la o echidistanță de 1 km în lungul 

coastei Mării Negre și au o  lungime de 5 km. După crearea profilelor și introducerea liniilor 

țărmului ce corespund poziției acestuia din fiecare an luat în analiză, s-a calculat distanța pe 

direcția profilului dintre linia de bază (punctul de start al profilului) și fiecare punct de intersecție 

ale liniilor de țărm din 1984 și 2017. Astfel, s-au obținut distanțele nete dintre linia de bază și 

linia țărmului din 1984 și 2017. Ratele de schimbare au fost obținute prin raportarea distanței 

nete dintre cele două linii de țărm la perioada de timp dintre acestea. 
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Figura 1. Ratele medii anuale de schimbare a liniei țărmului în cadrul bazinului Mării Negre între anii 

1984 și 2017 

Apoi au fost realizate hărți cu schimbarea liniei țărmului pentru întreg bazinul (Figura 1), 

cât și pentru fiecare țară riverană. În ultimii 30 ani, din totalul celor 4041 km de țărm ai Mării 

Negre, 689 km (17%) au înregistrat rate medii de retragere (eroziune) a liniei țărmului mai mici 

de 1 m/an, 2792 km (69%) s-au caracterizat prin relativă stabilitate, în timp ce 560 km (14%) au 

înregistrat procese acumulative, cu rate medii anuale de avansare a liniei țărmului mai mari de 1 

m/an. În general, sectoarele erozive se suprapun plajelor nisipoase, joase, din zonele deltaice și 

ale barierelor litorale, foarte vulnerabile la atacul valurilor de furtună, cu o frecvență mare a 

sectoarelor critice (rate de retragere >5 m/an) în compartimentul nord-vestic al Mării Negre 

(Delta Dunării, limanurile Nistrului și Niprului, barierele și spiturile Tendrovskaya și 

Dzharlygachskiy). Sectoarele stabile caracterizează țărmurile înalte, cu faleză, cu o 

vulnerabilitate scăzută la furtuni. Sectoarele acumulative se suprapun arealelor cu un aport 

sedimentar ridicat situate, în general, în zona gurilor de vărsare ale râurilor.  

 

CALCULAREA INDICELUI VULNERABILITĂȚII PLAJEI LA SCARĂ LOCALĂ 

Senzitivitatea este o componentă a vulnerabilității alături de expunere și capacitatea de 

adaptare și reprezintă probabilitatea ca funcțiile unui sistem să fie afectate de schimbările 

produse de un hazard (Wamsley et al., 2015). Indicele utilizat în proiect este o adaptare a celui 

folosit pentru evaluarea vulnerabilității la creșterea nivelului mării în sud-estul Australiei propus 

de Aboudha și Woodroffe (2010). Acesta a fost calculat la scară locală pentru întreaga coastă 
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românească a Mării Negre, ținând cont de caracteristicile morfologice și dinamice ale celor două 

compartimente majore ale acesteia: unitatea nordică (între Golful Musura și cap Midia, 

suprapusă în cea mai mare parte Deltei Dunării) și unitatea sudică (între Cap Midia și Vama 

Veche).     

 
Tabel 2. Variabilele și clasele de senzitivitate pentru Unitatea Nordică 

Unitatea Nordică 

Variabile 
Senzitivitate 

foarte mică 

Senzitivitate 

mică 

Senzitivitate 

moderată 

Senzitivitate 

mare 

Senzitivitate 

foarte mare 

Evoluția liniei țărmului (m/an) (a) >2 0 - 2 -2…0 -2…-8 <-8 

Lățimea plajei (m) (b) >40 30 - 40 22 - 30 15 - 22 <15 

Creșterea nivelului mării (mm/an) (c) <0 0 - 1 1 - 2,5 2,5 - 4 >4 

Iru - (%) (d) <20 21 - 40 41 - 60 61 - 80 >80 

Expunerea liniei țărmului (°) (e) >90 75 - 90 50 - 75 30 - 50 0 - 30 

Panta țărmului submers (tan) (f) 1 – 0,8 0,8 – 0,6 0,6 – 0,4 0,4 – 0,2 0,2 - 0 

Volumul dunelor (m³/m) (g) >80 60-80 40-60 20-40 Fără dune 

 

 

Tabel 3. Variabilele și clasele de senzitivitate pentru Unitatea Sudică 

Unitatea Sudică 

Variabile 
Senzitivitate 

foarte mică 

Senzitivitate 

mică 

Senzitivitate 

moderată 

Senzitivitate 

mare 

Senzitivitate 

foarte mare 

Evoluția liniei țărmului (m/an) (a) >2 0 - 2 -1…0 -1…-2 <-2 

Lățimea plajei (m) (b) >40 30 - 40 22 - 30 15 - 22 <15 

Creșterea nivelului mării (mm/an) (c) <0 0 - 1 1 - 2,5 2,5 - 4 >4 

Iru - (%) (d) <20 21 - 40 41 - 60 61 - 80 >80 

Expunerea liniei țărmului (°) (e) >90 75 - 90 50 - 75 30 - 50 0 - 30 

Panta țărmului submers (tan) (f) 1 – 0,8 0,8 – 0,6 0,6 – 0,4 0,4 – 0,2 0,2 - 0 

Înălțimea/adâncimea plăcii de calcar (m) (h) >1,5 1,5 - 0,5 0,5…-0,5 -0,5…-1 <-1 

 

Indicele de Senzitivitate Costieră este compus dintr-un număr de 7 variabile ce au fost 

împărțite în 5 clase de senzitivitate: 1 – senzitivitate foarte mică, 2 – senzitivitate mică, 3 –

senzitivitate moderată, 4 – senzitivitate mare și 5 – senzitivitate foarte mare. Din cauza 

diferențelor dintre cele două unități majore (Nordică și Sudică), unele variabile au fost schimbate 

sau au existat ajustări ale valorilor claselor de senzitivitate ținând seama de răspunsul fiecărei 

unități la un potențial hazard, în acest caz eroziunea indusă de furtuni (Tabelele 2 și 3).  
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Formulele utilizate pentru calcularea Indicelui de Senzitivitate Costieră (ISC) sunt, practic, 

mediile aritmetice ale tuturor variabilelor prezentate în Tabelele 2 și 3. Prima (2) se referă la ISC 

pentru Unitatea Nordică, în timp ce cea de-a doua (3) calculează ISC-ul pentru Unitatea Sudică. 

 

                                                                             (2) 

                                                                             (3) 

.  

 

Figura 2. Indicele de Senzitivitate Costieră pe țărmul românesc (Ristea, 2018) 

 



                                                                                 BS_STEMA_RST_2017 

8 | P a g e  

 

Variabilele incluse în cele 5 clase de senzitivitate apar reprezentate în Figura 2. Frecvența 

celor 5 clase ce compun Indicele de Senzitivitate Costieră este de 13.16% - senzitivitate foarte 

mare, 50% - senzitivitate mare, 34.21% - senzitivitate moderată și 2.63% (un sector) – 

senzitivitate mică. Pentru validarea rezultatelor, au fost alese sectoarele cu cel mai mare nivel de 

senzitivitate (Nord Sacalin Eroziv și Sacalin Central), respectiv cel mai mic nivel de senzitivitate 

(Cap Midia – Cap Clisargic și Agigea – Eforie Nord). Acestea au fost comparate cu rezultatele 

analizelor privind evoluția liniei țărmului românesc al Mării Negre în ultimii 150 ani raportate în 

anul 2016 în cadrul proiectului, precum și cu rezultatele unor studii publicate (Vespremeanu – 

Stroe et al., 2017; Constantinescu, Șt., 2017). S-a constatat că sectoarele cu senzitivitate maximă 

se suprapun perfect peste zonele care au înregistrat o eroziune accentuată în ultimele decade, iar 

cele cu senzitivitate minimă coincid unor zone, în cea mai mare parte, acumulative, confirmând 

astfel gradul mare/mic de senzitivitate (vulnerabilitate) la eroziune și inundare obținute prin 

aplicarea ISC. 

 

CUANTIFICAREA RISCULUI SOCIO-ECONOMIC ÎN CADRUL LOCAȚIILOR 

ANALIZATE ANTERIOR 

 

Furtunile reprezintă o amenințare majoră pentru numărul mare de persoane care trăiesc în 

zonele de coastă. Schimbările climatice rapide au dus la intensificarea furtunilor de coastă din 

întreaga lume, ceea ce a dus la pagube extreme ale clădirilor și chiar la pierderi de vieți omenești. 

Acesta este motivul principal al interesului crescând în ceea ce privește evaluarea riscului și 

stabilirea de măsuri de reducere a acestuia în ultimul deceniu. 

Analiza noastră a urmărit evaluarea riscului la furtunile costiere pentru două sectoare 

vulnerabile ale coastei românești a Mării Negre – Barierele Mamaia și Eforie. Aceste sectoare 

reprezintă zone turistice foarte importante, cu o infrastructură bogată, care poate fi puternic 

afectată în cazul unei furtuni majore. Ne-am concentrat analiza asupra riscului clădirilor și 

infrastructurii, excluzând pierderea potențială a vieților omenești, deoarece am considerat că o 

furtună majoră este foarte probabil să apară în sezonul activ (sezonul de iarnă), când numărul 

turiștilor de pe cele două bariere este scăzut. 

Metodologia se bazează pe trei scenarii: impactul furtunilor relativ slabe (Hs = 2.5 m), al 

furtunilor puternice (Hs = 5 m) și al furtunilor extreme (Hs = 7 m). A fost calculată distanța 

orizontală maximă pe care valurile de furtună o pot atinge pe plajă, pentru a stabili limitele de 

inundare (calculate din raportul dintre wave run-up și panta țărmului submers) pentru fiecare 

scenariu. În primul rând, a fost calculat nivelul wave run-up-ului (măsurat vertical de la linia 

apei) pentru toate cele trei scenarii, folosind abordarea propusă de Stockdon et al. (2006): 

 

                                Ru2%=1,1* (0,35*β
f
*(Hs*L0)

1/2 [Hs*L0(0,563βf
2
+0,004)]

1/2

2
)                                 (4) 

unde βf este panta din zona foreshore, Hs este înălțimea semnificativă a valului și L0 este 

lungimea valului în larg, care poate fi exprimată ca L0 = gT² / 2π. Pentru a determina distanța 

orizontală a wave run-up-ului, am folosit ecuația propusă de Di Paola et al. (2014): 

 

                                                       Xmax=
Ru2%

tan(βf)
                                                                             (5) 

unde Ru2% este nivelul de depășire cu 2% pentru vârfurile wave run-up-ului pe plajele naturale și 

βf este panta din zona foreshore. 
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Pentru determinarea nivelului apei în punctul de run-up maxim și a vitezelor de curgere pe 

plajă, am realizat un profil mediu pentru fiecare barieră, interpolând 15 profile pentru Bariera 

Mamaia și 4 pentru Bariera Eforie. După aceea, am stabilit cel mai înalt punct de pe fiecare plajă 

pentru a calcula extensia overwash-ului. Nivelul apei din partea superioară a punctului menționat 

mai sus poate fi obținut utilizând abordarea propusă de Schuettrumpf și Oumeraci (2005): 

 

                                                   h=
tan βwxc

xRcosβ
(xR-xc)                                                                       (6) 

unde XR este distanța orizontală a run-up-ului pe plajă (același cu Xmax), Xc este distanța de la 

linia apei până la cel mai înalt punct de pe plajă, β este panta plajei și tanβw este o constantă 

(0,035). 

Vitezele de curgere s-au calculat folosind ecuația propusă de Matsutomi et al. (2010): 

 

                                                         u=0,66√gh                                                                            (7) 

unde: g este accelerația gravitațională și h este nivelul apei la cel mai înalt punct de pe plajă. 

Cunoscând cele două valori, nivelul apei și viteza, am putut determina rata de inundare 

pentru fiecare barieră (Tabelul 4). 

Tabel 4. Ratele de inundare pentru Barierele Mamaia și Eforie 

 

Nivelul apei/Adâncime (m) Viteza (m/s) Produsul Adâncime - Viteză (m2/s) 

Bariera Mamaia 1.081 2,148 2.323 

Bariera Eforie 1.890 2.841 5.370 

 

Pe baza acestei metodologii și a rezultatelor, putem evalua riscul pentru fiecare clădire și 

tip de infrastructură aflate în limitele de inundare pentru fiecare scenariu. În acest fel, am obținut 

o bază de date cuprinzătoare conținând informații cum ar fi: tipul clădirii, tipul de utilizare, anul 

construcției, suprafața, materialele din care au fost fabricate, valoarea de piață etc. 

Limitele de inundabilitate variază între aproximativ 25 m pentru furtuni mici (26.53 m 

pentru Bariera Eforie și 24.28 m pentru Mamaia), 90 m pentru furtuni severe (90.75 m pentru 

Bariera Eforie și 88.01 m pentru Bariera Mamaia) și 190 m pentru furtuni extreme (193.87 m 

pentru Eforie și 194.73 m pentru Mamaia) (Figurile 3 și 4). Având în vedere corelația bună dintre 

nivelul de risc și lățimea barierei, pentru Bariera Eforie, caracterizată prin lărgimi mai mici, 

limita de inundabilitate pentru furtuni extreme depășește în anumite locuri lățimea sa, afectând 

nu numai toate clădirile, ci și infrastructura importantă ce leagă partea nordică a coastei de cea 

sudică. 

Tabel 5. Nivelul de pagube în funcție de ratele de inundabilitate (modificat după Karvonen et al., 2000) 

 

Produsul Adâncime - Viteză (m²/s) 

Tipul clădirii Inundare Pagube parțiale Pagube totale 

Lemn: Neancorată 0 - 1,99 2 - 2,99 3 - >7 

Lemn: Ancorată 0 - 2,99 3 - 6,99 >7 

Beton și cărămidă 0 - 2,99 3 - 6,99 (dacă v este ≥ 2 m/s) >7 (dacă v este ≥ 2 m/s) 
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Având o lățime aproape dublă, Bariera Mamaia nu are aceleași probleme, dar densitatea 

ridicată a clădirilor îi crește nivelul de risc. În cazul furtunilor mici, ar putea fi afectate numai 

structurile din lemn neancorate, în timp ce în timpul furtunilor severe ar fi afectate în totalitate. 

Structurile din lemn ancorate ar fi parțial distruse numai în timpul furtunilor severe și distruse 

total în cazul unei furtuni extreme, în timp ce structurile din beton și cărămidă ar putea fi parțial 

afectate la parter în cazul celui de-al treilea scenariu – o furtună extremă (Tabel 5). 

 

 

Figura 3.  Limitele de inundabilitate pentru Bariera Eforie (Ristea, 2018) 

Pentru evaluarea riscului, am considerat doar limita pentru furtuni extreme pentru ambele 

bariere. Deoarece valoarea de piață pe metru pătrat de teren este diferită de-a lungul Barierei 

Mamaia, a trebuit să o împărțim în 5 zone: zona A1 - situată între Lacul Tăbăcărie și Barul 

Melody, A2 - între Barul Melody și Hotel Rex, B1 - între Hotel Rex și "La butoaie", B2 – între 

"La butoaie" și zona rezidențială Summerland și B3 - între Summerland și limita nordică a 

barierei conform studiului Rosa Trade International din 2016 (zona B3 este reprezentată în 

Figura 4). Suprapunând limita maximă de inundabilitate deasupra clădirilor, am reușit să le 

extragem pe cele care ar putea fi inundate în timpul unei furtuni extreme. Un număr de 218 

clădiri de pe bariera Mamaia și 50 de pe bariera Eforie ar putea fi inundate în timpul unui 

eveniment major (Tabelul 6). 
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Figura 4.  Limitele de inundabilitate pentru Bariera Mamaia (Ristea, 2018) 

Tabel 6. Pierderile potențiale produse de o furtună extremă pe cele două bariere  

 

Bariera Mamaia Bariera 

Eforie Zona A1 Zona A2 Zona B1 Zona B2 Zona B3 

Nr. de clădiri 

afectate 61 42 21 21 73 50 

Suprafața medie a 

unei clădiri (m) 1.121 899 1.955 598 388 382 

Valoarea medie pe 

m2 (€) 578 616 568 554 541 397 

Prețul mediu al unei 

clădiri (€) 647.938 553.784 1.110.440 331.292 209.908 151.654 

Prețul mediu al 

zonei (€) 39.524.218 23.258.928 23.319.240 6.957.132 15.323.284 7.582.700 

 

După calcularea unei suprafețe medii pentru clădiri și extragerea valorilor medii pe metru 

pătrat din studiul Rosa Trade International (2016), am putut determina valoarea medie a 

pierderilor pentru cele două bariere: 108.382.802 € pentru Bariera Mamaia și 7.582.700 € pentru 

Eforie. Aceasta din urmă este străbătută de un drum european și de o cale ferată de importanță 
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națională, ambele afectate de eveniment, cu o valoare de 13.780.840 € (din care 7.840.000 € 

pentru 2 km de drum și 5.940.840 € pentru 1.597 km de cale ferată) conform Ministerului 

Transporturilor (2015). Aceasta înseamnă că valoarea pierderilor pentru Bariera Eforie este de 

21.363.540 €, atât pentru clădiri, cât și pentru infrastructură. 

 

ORGANIZAREA ÎN ROMÂNIA A UNUI WORKSHOP DE CONȘTIENTIZARE A 

PUBLICULUI PRIVIND HAZARDELE COSTIERE (FOLOSIND REZULTATELE 

PROIECTULUI) ȘI PARTICIPAREA LA CELE 2 WORKSHOP-URI SIMILARE 

ORGANIZATE ÎN RUSIA ȘI TURCIA 

 

Din păcate, din cauza problemelor întâmpinate de partenerii noștri din Rusia și Turcia, care 

au determinat întârzierea rezultatelor legate de analiza valurilor din bazinul Mării Negre, precum 

și din rațiuni logistice, s-a stabilit la nivelul consorțiului ca cele trei workshopuri să fie 

organizate în ultimele trei luni ale proiectului din anul 2018, beneficiind astfel de toate 

rezultatele proiectului (inclusiv cele preconizate pentru anul 2018). În acest fel, workshopul care 

va fi organizat în România la sfârșitul lunii iunie 2018 va concide cu întâlnirea de închidere a 

proiectului. 

Diseminare (Publicații și Conferințe) 

Principalele rezultate științifice de până în prezent (2016 – 2017) ale proiectului se regăsesc în 

următoarele publicații: 

 Vespremeanu-Stroe, A., Zăinescu, F., Preoteasa, L., Tătui, F., Rotaru, S., Morhange, C., 

Stoica, M., Hanganu, J., Gabor-Timar, A., Cârdan, I., Piotrowska, N., 2017. Holocene 

evolution of the Danube delta: an integral reconstruction and a revised chronology. 

Marine Geology, 388, 38-61. 

 Zăinescu, F., Tătui, F., Valchev, N., Vespremeanu-Stroe, A., 2017. Storm climate on the 

Danube Delta coast: evidence of recent storminess change and links with large-scale 

teleconnection patterns. Natural Hazards, 87(2), 599-621. 

 Korzinin, D., Tătui, F., Shtremel, M., Vespremeanu-Stroe, A., 2017. Long-term 

variability of coastal profile in different geomorphological conditions (the case of Black 

Sea sandy coasts). OCEANS 2017 – Aberdeen, IEEE, DOI: 

10.1109/OCEANSE.2017.8084997. 

 Zăinescu, F., Vespremeanu-Stroe, A., 2017. Storm Climate and Morphological Imprints 

on the Danube Delta Coast, In: Rădoane, M. and Vespremeanu-Stroe, A. (Eds.), 

Landform Dynamics and Evolution in Romania, 845-865, Springer Geography, ISBN 

978-3-319-32589-7. 

 Văidianu, N., Tătui, F., Ristea, M., under review. Managing coastal resources and uses 

through multi-scale governance structures in Romania. Marine Policy. 

 Văidianu, N., Ristea, M., under review. Marine Spatial Planning in Romania: state of the 

art and evidence from stakeholders. Ocean & Coastal Management. 

 

Participări la conferințe (2017): 
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 Tătui, F., Vespremeanu-Stroe, A., Constantinescu, Ș., Zăinescu, F., Danube Delta 

coastline dynamics in the last 160 years, European GeoSciences Union General Assembly 

2017, Viena, Austria, 23 – 28.04.2017; rezumat publicat în Geophysical Research 

Abstracts, vol. 19/2017. 

 Vespremeanu-Stroe, A., Zăinescu, F., Tătui, F., Preoteasa, L., Mesoscale Coastal 

Behavior of a Deltaic Barrier Island: Storm-Driven Evolution and Morphodynamic 

Feedbacks, European GeoSciences Union General Assembly 2017, Viena, Austria, 23 – 

28.04.2017; rezumat publicat în Geophysical Research Abstracts, vol. 19/2017. 

 Zăinescu, F., Vespremeanu-Stroe, A., Tătui, F., An extreme breaching of a barrier spit: 

insights on large breach formation and its impact on barrier dynamics, European 

GeoSciences Union General Assembly 2017, Viena, Austria, 23 – 28.04.2017; rezumat 

publicat în Geophysical Research Abstracts, vol. 19/2017. 

 Tătui, F., Vespremeanu-Stroe, A., Zăinescu, F., Constantinescu, Ș., Danube Delta 

coastline dynamics in the last 160 years, Simpozionul Național de Geomorfologie, Iași, 

11 – 14.05.2017; rezumat extins publicat în Proceedings of Romanian Geomorphology 

Symposium, vol. 1. 

 Vespremeanu-Stroe, A., Zăinescu, F., Tătui, F., Preoteasa, L., 120 years of Sacalin barrier 

island/spit evolution (1897-2017): different trends and driving processes for each of the 

three barriers sectors, Simpozionul Național de Geomorfologie, Iași, 11 – 14.05.2017. 

 Ristea, M., Tătui, F., Coastal storms risk assessment for Mamaia and Eforie Barriers, 

Simpozionul Național de Geomorfologie, Iași, 11 – 14.05.2017; rezumat extins publicat 

în Proceedings of Romanian Geomorphology Symposium, vol. 1. 

 Vespremeanu-Stroe, A., Preoteasa, L., Zăinescu, F., Tătui, F., Growth Patterns Recorded 

In Danube Delta Evolution, 9th International Conference on Geomorphology, New 

Delhi, India, 6 – 11 noiembrie 2017. 

 Zăinescu, F., Vespremeanu-Stroe, A., Tătui, F., Preoteasa, L., The morphodynamics of 

the Sf. Gheorghe (Danube) wave dominated river mouth bar (2004-2017), 9th 

International Conference on Geomorphology, New Delhi, India, 6 – 11 noiembrie 2017. 

4. Concluzii 

Calcularea indicelui vulnerabilității costiere la scară regională pentru întreg bazinul Mării 

Negre s-a bazat pe analiza mai multor parametri: tipul coastei, panta țărmului, expunerea și 

evoluția liniei țărmului, înălțimea semnificativă medie a valurilor și creșterea relativă a nivelului 

mării. Fiecare variabilă a fost cuantificată și scalată pe o scară de la 1 la 5, unde 1 indică o 

contribuție foarte mică la vulnerabilitatea costieră și 5 indică o contribuție foarte mare. După 

aceea, variabilele au fost integrate în ecuația generală pentru obținerea CVI, căruia i-au fost 

acordate scoruri de la 1 la 5 pe baza calculului percentilelor. Fiecare variabilă a fost calculată la o 

rezoluție spațială de 1 km, sursa datelor variind de la analize directe realizate pe baza imaginilor 

satelitare; rezultate oferite de partenerii noștri din Rusia și Turcia; la baze de date internaționale, 

literatura internațională, studii publicate etc. 

În intervalul 1984 – 2017, aproximativ 17% din țărmurile Mării Negre au înregistrat rate 

medii de retragere (eroziune) a liniei țărmului mai mici de 1 m/an (plaje nisipoase, joase, din 

zonele deltaice și ale barierelor litorale, foarte vulnerabile la atacul valurilor de furtună), 69% s-

au caracterizat prin relativă stabilitate (țărmuri înalte, cu faleză, cu o vulnerabilitate scăzută la 
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furtuni), în timp ce 14% au înregistrat procese acumulative, cu rate medii anuale de avansare a 

liniei țărmului mai mari de 1 m/an (areale cu un aport sedimentar ridicat situate, în general, în 

zona gurilor de vărsare ale râurilor). 

Indicele senzitivității plajei la scară locală a fost calculat pentru întreaga coastă românească 

a Mării Negre, ținând cont de caracteristicile morfologice și dinamice ale celor două 

compartimente majore ale acesteia: unitatea nordică și cea sudică. 13.16% din totalul plajelor 

analizate se caracterizează printr-o senzitivitate foarte mare la eroziune și inundare, 50% - 

senzitivitate mare, 34.21% - senzitivitate moderată și 2.63% (un sector) – senzitivitate mică. 

Evaluarea riscului la furtunile costiere s-a concentrat asupra a două sectoare vulnerabile ale 

coastei românești a Mării Negre – Barierele Mamaia și Eforie. Limitele de inundabilitate variază 

între aproximativ 25 m pentru furtuni mici (26.53 m pentru Bariera Eforie și 24.28 m pentru 

Mamaia), 90 m pentru furtuni severe (90.75 m pentru Bariera Eforie și 88.01 m pentru Bariera 

Mamaia) și 190 m pentru furtuni extreme (193.87 m pentru Eforie și 194.73 m pentru Mamaia). 

Acestea se traduc, în cazul unei furtuni extreme, într-o valoare medie a pierderilor pentru cele 

două bariere: 108.382.802 € pentru Bariera Mamaia și 21.363.540 € pentru Eforie. 
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6. Scurt raport despre deplasarea (deplasarile) in strainatate privind activitatea de 

diseminare si/sau formare profesionala 

Activitățile de diseminare a rezultatelor proiectului la nivel internațional s-au concentrat în 

anul 2017 asupra prezenței la două conferințe de prestigiu: European GeoSciences Union 

General Assembly și 9th International Conference on Geomorphology. 

Participarea la European GeoSciences Union General Assembly 2017 a constat în 

prezentarea unui poster și a două prezentări orale (așa cum este detaliat mai sus în rubrica de 

Diseminare), în stabilirea de contacte cu cercetători din Europa și o scurtă întâlnire în cadrul 

proiectului cu Serghey Kuznetsov, team leader-ul partenerului din Rusia (în care au fost discutate 

aspecte organizatorice și tehnice legate de analiza datelor).   

Participarea la International Conference on Geomorphology 2017 a constat în prezentarea 

unui poster și a unei prezentări orale (așa cum este detaliat mai sus în rubrica de Diseminare) și 

în stabilirea de contacte cu cercetători din alte centre la nivel internațional.   
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7. ANEXE 

 
Ratele medii anuale de schimbare a liniei țărmului pe coasta Bulgariei între anii 1984 și 2017 
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Ratele medii anuale de schimbare a liniei țărmului pe coasta Georgiei între anii 1984 și 2017 
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Ratele medii anuale de schimbare a liniei țărmului pe coasta României între anii 1984 și 2017 
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Ratele medii anuale de schimbare a liniei țărmului pe coasta Rusiei între anii 1984 și 2017 

 
Ratele medii anuale de schimbare a liniei țărmului pe coasta estică a Turciei între anii 1984 și 2017 
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Ratele medii anuale de schimbare a liniei țărmului pe vestică a Turciei între anii 1984 și 2017 

 
Ratele medii anuale de schimbare a liniei țărmului pe coasta Ucrainei între anii 1984 și 2017 


