Anexa

FIȘĂ DE PREZENTARE FLAG
Asociația Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a Județului Brăila
(FLAG Brăila)
Țara: România
Regiunea: Sud-Est
Operațional: 2007-2013 și 2014-2020

1. DESCRIEREA ZONEI SI PRINCIPALELE PROVOCARI
Zona Pescărească a județului Brăila este poziționată în centrul, nordul, estul și sud-estul județului
Brăila și se învecinează la nord cu județul Galați (prin comunele Vădeni, Siliștea și Măxineni), la est cu
județul Tulcea (prin municipiul Brăila și comunele Vădeni și Frecăței), la sud-est cu județul Constanța
(prin comunele Mărașu și Frecăței) și la sud cu județul Ialomița (prin comuna Berteștii de Jos). Zona
vizată de FLAG Brăila este amplasată în Câmpia Brăilei (Câmpul Viziru), în Lunca Dunării (Balta Brăilei),
Lunca Călmățuiului și în Lunca Siretului Inferior, în zonă de câmpie, cu un relief în general uniform, cu
ape curgătoare și lacuri permanente sau temporare. Cadrul natural, prin rețeaua hidrografică bogată,
relief, vegetație și faună, arii naturale protejate (atuuri de mediu care merită și necesită să fie sporite
și capitalizate), favorizează dezvoltarea economiei locale, în special a sectorului de pescuit și
acvacultură și a turismului.
Din punct de vedere demografic, zona pescărească, amenințată de depopulare, se caracterizează prin
natalitate scăzută, îmbătrânirea şi migraţia populației. Nivelul de pregătire a locuitorilor zonei este
scăzut, iar gradul de ocupare a forţei de muncă este unul redus. De asemenea, se manifestă o lipsă a
investitorilor, în special în mediul rural, unde serviciile şi infrastructura medico-socială sunt slab
dezvoltate şi se remarcă o concentrare scăzută a structurilor de primire turistică şi de alimentaţie
publică şi o lipsă a locurilor de agrement. În ceea ce priveşte sectorul pescăresc, acesta se
caracterizează prin infrastructură precară şi dotare slabă a asociaţiilor de pescari, iar sectorul de
acvacultură, procesare și comercializare pește este insuficient dezvoltat. În zonă se manifestă o slabă
conștientizare a populației privind protecția mediului și schimbările climatice, un declin al tradiţiilor şi
meşteşugurilor locale, dar şi o valorificare insuficientă a potenţialului turistic.

Populația:
Suprafața/ km2:
Densitatea populației [locuitori/ km²]
Tipul de zona a FLAG-ului

Bazin maritim:
Arii protejate:

115.411 locuitori
2.578,40
44,76
(ex: costiera, ape interioare, rurala, urbana, ape
interioare, insulara)
-ape interioare
-rurală
-urbană
Fluviul Dunărea, râuri și lacuri
Pe teritoriul FLAG Brăila există 20 de arii naturale
protejate, instituite astfel: 2 arii de interes
internațional - zone umede de importanță
internațională (situri Ramsar): Insula Mică a
Brăilei și Dunărea Veche-Brațul Măcin; 15 arii de
interes comunitar, parte integrantă a rețelei
ecologice europene Natura 2000 în România (8

arii de protecție specială avifaunistică - SPA și 7
situri de importanță comunitară - SCI); o arie de
interes național: Parcul Natural Balta Mică a
Brăilei; 2 arii de interes județean: Rezervația
Forestieră Pădurea Viișoara și Popina Blasova
(Monument al naturii). Din suprafata totala de
2.578,40 km² a zonei pescaresti a judetului Braila,
ariile protejate ocupa o suprafata de 601,94 km².
2. DESCRIEREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PESCUIT
- Principalele obiective ale strategiei FLAG-ului
Prioritățile, obiectivele și măsurile reprezintă o componentă importantă a strategiei, având rolul de a
completa analiza – diagnostic şi de a explica modalitatea de valorificare a punctelor forte, de
combatere a riscurilor, de soluționare a problemelor existente și de susținere a aspectelor favorabile.
Obiectiv general: Dezvoltarea durabilă a zonei de pescuit și acvacultură, plasată sub responsabilitatea
comunității, prin promovarea și susținerea creşterii competitivităţii economice şi a atractivităţii zonei,
prin crearea de oportunități economice și sociale, prin conservarea mediului și prin valorificarea
resurselor și a potențialului zonei, contribuind la crearea a 29 locuri de muncă și menținerea a 9 locuri
de muncă în zonă, până în 2023.
Priorități specifice:
1. Creșterea competitivității și atractivității economice a zonei pescărești
2. Valorificarea durabilă a potențialului local și promovarea specificului zonei
Astfel, se va avea în vedere promovarea creşterii economice și a incluziunii sociale, crearea de locuri de
muncă şi sprijinirea inserţiei profesionale şi a mobilităţii forţei de muncă, inclusiv diversificarea
activităților din domeniul pescuitului și acvaculturii (procesare, marketing, activităţi de mediu, turism,
educaţie).
Obiective specifice, ierarhizate după cum urmează:
1. Consolidarea, dezvoltarea și diversificarea activităților economice în zona pescărească prin
sprijinirea dezvoltării infrastructurii și serviciilor din sectorul pescăresc și de acvacultură și din alte
sectoare conexe;
2. Conservarea identității locale și promovarea potențialului zonei prin sporirea și capitalizarea
atuurilor de mediu și prin revitalizarea și valorificarea tradițiilor și specificului zonei;
3. Dezvoltarea capitalului uman și consolidarea rolului comunității pescărești în ceea ce privește
dezvoltarea locală, prin sprijinirea învățării pe tot parcursul vieții.
Obiectivele strategiei de dezvoltare locală ce va fi implementată de FLAG Brăila vor contribui la
realizarea obiectivului general al Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 20142020 și al Priorității 4 a Uniunii Europene prin: crearea de noi locuri de muncă în zona pescărească,
susținerea investițiilor noi și diversificarea activităților din domeniul pescuitului și acvaculturii
(procesare, marketing, activităţi de mediu, turism, educaţie).
- Sinteza strategiei FLAG
Strategia de dezvoltare locală integrată a zonei pescărești a județului Brăila urmăreşte sprijinirea unei
dezvoltări durabile, realizate prin valorificarea potențialului economic, natural și uman existent,
diversificând, dezvoltând și eficientizând sectoarele economiei din teritoriu, având ca scop
îmbunătățirea calităţii nivelului de trai al locuitorilor.
Zona pescărească este coerentă din punct de vedere geografic, fiind un teritoriu continuu
alcătuit din 15 comune, orașul Însurăței și parțial municipiul Brăila. Din punct de vedere demografic,
zona pescărească, amenințată de depopulare, se caracterizează prin natalitate scăzută, îmbătrânirea şi
migraţia populației. Nivelul de pregătire a locuitorilor zonei este scăzut, iar gradul de ocupare a forţei
de muncă este unul redus. De asemenea, se manifestă o lipsă a investitorilor, în special în mediul rural,
unde serviciile şi infrastructura medico-socială sunt slab dezvoltate şi se remarcă o concentrare scăzută
a structurilor de primire turistică şi de alimentaţie publică şi o lipsă a locurilor de agrement. În ceea ce
priveşte sectorul pescăresc, acesta se caracterizează prin infrastructură precară şi dotare slabă a

asociaţiilor de pescari. Sectorul de acvacultură, procesare și comercializare pește este insuficient
dezvoltat. În zonă se manifestă o slabă conștientizare a populației privind protecția mediului și
schimbările climatice, un declin al tradiţiilor şi meşteşugurilor locale, dar şi o valorificare insuficientă a
potenţialului turistic. Cadrul natural, prin rețeaua hidrografică bogată, relief, vegetație și faună, arii
naturale protejate (atuuri de mediu care merită și necesită să fie sporite și capitalizate), favorizează
dezvoltarea economiei locale, în special a sectorului de pescuit și acvacultură și a turismului.
Valorificarea patrimoniului natural și cultural din teritoriul FLAG Brăila poate contribui la consolidarea
și diversificarea activităților economice în zona de pescuit și acvacultură, înlăturarea riscului de
dispariție a identității culturale și la revitalizarea ramurilor economice tradiționale. Astfel, creșterea
nivelului de trai al populației din zona pescărească și sporirea atractivității zonei pentru investiții
reprezintă o necesitate. De aceea, strategia de dezvoltare locală integrată a zonei pescăreşti a
judeţului Brăila este orientată către perspectiva socio-economică, culturală și de mediu, fără a se
neglija dezvoltarea sectorului pescăresc și de acvacultură.
Elaborarea strategiei de dezvoltare reprezintă rezultatul unui larg proces de consultare bazat
pe principiul abordării „de jos în sus”, în urma căruia au fost conturate viziunea și obiectivul general al
strategiei și au fost propuse prioritățile, obiectivele specifice și măsurile menite să genereze o
dezvoltare durabilă. Viziunea strategiei prevede “o zonă pescărească și de acvacultură dezvoltată
durabil prin valorificarea potențialului acesteia, conservarea identității locale și consolidarea și
diversificarea activităților”.
Măsurile prevăzute în cadrul strategiei au fost conturate astfel încât să conducă la îndeplinirea
obiectivelor propuse, prin implementarea acestora zona pescărească a județului Brăila devenind un
teritoriu care se va dezvolta durabil, prin consolidarea și dezvoltarea infrastructurii și serviciilor pentru
pescuit, acvacultură și turism, susținerea activităților conexe și alternative pescuitului și acvaculturii,
conservarea identității locale și protejarea mediului, crearea unor noi locuri de muncă și asigurarea
formării profesionale. Cele cinci măsuri prevazute în cadrul strategiei sunt:
- Măsura 1.1. Sprijinirea dezvoltării infrastructurii și serviciilor în sectorul pescăresc și de acvacultură;
- Măsura 1.2. Consolidarea și diversificarea activităților în zona de pescuit și acvacultură;
- Măsura 2.1. Revitalizarea și valorificarea identității locale;
- Măsura 2.2. Sporirea și capitalizarea atuurilor de mediu;
- Măsura 3.1. Sprijinirea învățării pe tot parcursul vieții.
Importanța urmatoarelor obiective pentru strategia selectată și contractată
Obiective

Creșterea valorii adăugate, crearea de locuri de muncă
și promovarea inovării de-a lungul lanțului de pescuit
Sprijinirea divesificarii
Consolidarea și capitalizarea bunurilor /valorilor de
mediu
Promovarea bunăstării sociale și a patrimoniului
cultural
Consolidarea rolului comunităților pescărești în
dezvoltarea locală

Prioritate (1 scazuta, 5 -foarte
importanta)

% din bugetul
strategie alocat
pentru acest
obiectiv

1

2,13%

5
2

52,34%
6,25%

4

23,06%

3

16,22%

3. INFORMATII PRIVIND BUGETUL
Alocarea publică totală a FLAG-ului pentru perioada 2014-2020 (a+b): 8.917.000 lei/2.000.000 Euro
POPAM (Programul pentru Pescuit și Afaceri Maritime): 6.687.750 lei/1.500.000 Euro
Co-finantare (BN): 2.229.250 lei/500.000 Euro

4. PARTENERIAT
Asociația FLAG Brăila este formată din reprezentanți ai intereselor sociale și economice din zonă,
printre care se regăsesc trei asociații de pescari comerciali, cinci unități de acvacultură, o asociație de
pescari sportivi, două UAT-uri, o asociație a comunelor și trei reprezentanți ai societății civile, după
cum urmează:
1)
AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST
2)
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA A JUDETULUI BRAILA
3)
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIULUI BRAILA
4)
CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA BRAILA
5)
ASOCIATIA COMUNELOR DIN ROMANIA FILIALA JUDETEANA BRAILA
6)
ASOCIATIA JUDETEANA A VANATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI
7)
SOCIETATEA COOPERATIVA DE GRADUL I NUFARUL CHISCANI
8)
ASOCIATIA PESCARILOR STANCUTA
9)
ASOCIATIA „PATRONATUL TINERILOR INTREPRINZATORI DIN REGIUNEA SUD-EST”
10)
ASOCIATIA ORGANIZATIA BRAIFISH BRAILA (organizatie de pescari)
11)
SC VECTOR IMPEX SRL (unitate de acvacultura)
12)
SC GROPENEANU COM SRL (unitate de acvacultura)
13)
SC PESCOFAN SRL (unitate de acvacultura)
14)
SC MALIDOS COM SRL (unitate de acvacultura)
15)
SC ANGHILA IMPEX SRL (unitate de acvacultura)
Astfel, parteneriatul este format din 20% parteneri publici și 80% reprezentanți ai sectorului privat și ai
societății civile.

5. DATE DE CONTACT
Preşedinte: Viorel Mortu
Manager FLAG: Florica Neagu
Adresă: Brăila, Strada Anghel Saligny Nr. 24
E-mail: flag_braila@yahoo.com
Telefon: 0339.401.018

Site web: www.pescuitbraila.ro
Fax: 0339.401.017

