Anexa

FIȘĂ DE PREZENTARE FLAG
Asociaţia Grup de Acţiune Locală pentru Pescuit Satu Mare
Țara: România
Regiunea: Regiunea de Dezvoltare Nord Vest
Operațional: FLAG nou – 2014-2020
(În ataşament se găsesc : harta teritoriului şi fotografii specifice FLAG Satu Mare)
1. DESCRIEREA ZONEI SI PRINCIPALELE PROVOCARI
Teritoriul FLAG Satu Mare se află pe cursul Someşului şi a apelor curgătoare Tur-Crasna-Ier, pescuitul
reprezentând o activitate economică în zonă. Sectorul pescăresc de la nivelul teritoriului FLAGi are un
potenţial bun dispunând de un total de 12 unităţi de acvacultură, respectiv : 10 amenajări piscicole, o
fermă intensivă de creştere şi prelucrare a somnului african şi 1 cu acumulare BecheniGTR grup.
Sectorul pescăresc din cadrul parteneriatului conţine 6 unităţi de acvacultură.
Coerenţa teritoriului este rezultatul delimitării continue a unităţilor administrativ-teritoriale
componente, respectiv a 3 oraşe, 26 de comune din jud. Satu Mare şi a unei comune din jud. Bihor.
Relieful dominant este de câmpie joasă, netedă şi cu pante reduse, unde pe alocuri divararea albiilor
râurilor a favorizat băltiri, înmlăştiniri şi zone de subsidenţă expuse periodic inundaţiilor. Fragmentată
de o rețea hidrografică bogată (Someş, Tur, Crasna şi Ier) câmpia prezintă trei subunități: Câmpia joasă
a Someșului cu relief care înclină slab spre NV, Câmpia Carei-Valea lui Mihai situată între văile Ierului
și Crasnei și Câmpia Ierului cu puternice caracteristici de subsidență, unde prin colmatare s-au creat
microforme ce reflectă aspectul divagant al acesteia. Această subunitate prezintă cursuri sinuoase cu
exces de umiditate, uneori însă apele pot fi stagnante în brațe și meandre părăsite, fiind supusă intens
unui proces antropic de asanare, îndiguire și desecare. Pe cursul Ierului au fost create acumulări de tip
poldere (zona Andrid) și numeroase bazine de recepție.
Cu privire la coerența sectorului economic la finele anului 2014 erau activi 7.226 de agenți economic,
numărul acestora înregistrând o creștere progresivă raportat atât la anul 2012 cât și la anul 2013. La
nivelul județului Satu Mare pricipalele domenii de activitate ale sectorului economic sunt deținute
după cum urmează de: comerțul cu ridicata și amănuntul (31%), construcțiile (16%), industria
prelucrătoare (13%), transport, depozitare (8%), activități profesionale științifice și tehnice (7%),
hoteluri, restaurante (6%), agricultură, silvicultură și piscicultură (6%).
Pe teritoriul FLAG Satu Mare își au sediul social trei companii care își desfășoară activitatea
economică în sectorul acvaculturii, evoluția acestora în ultimii 3 ani urmând un curs ascendent cu
privire la cifra de afaceri, un curs descendent cu privire la profit și un curs echilibrat cu privire la
numărul de angajați
Sectorul industrial și de comerț sunt domeniile principale în care își desfășoară activitatea o parte din
locuitorii teritoriului (74,8%), iar sectorul agricol inclusiv pescuitul reprezintă o pondere de 25,20% la
nivelul teritoriului FLAG Satu Mare.

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

112.368
1902,46
59,06
ape interioare, rurala, urbana
Pe teritoriul FLAG Satu Mare există următoarele

situri Natura 2000:
Arii de protecție special avifaunistică (SPA):
Rezervaţia Naturală Râul Tur (cod 2.680 cf. Legii
nr. 5/2000), cuprinzând Aria de Protecţie
Specială Avifaunistică Lunca Inferioară a Turului
(ROSPA 0068), declarată prin HG nr. 1284/2007;
Situl Lunca Inferioară a Turului se întinde pe o
suprafață de 20.126,5 ha și se suprapune cu situl
de importanță comunitară ROSCI0214 Râul Tur în
proporție de 96%.
Aria Naturală Protejată de Interes Comunitar
“Câmpia Careiului” (ROSCI0020) cuprinde Aria
Naturală de Protecţie Specială “Câmpia Nirului Valea Ierului”(ROSPA0016), care a fost declarată
prin HG nr. 1284/2007.
Situri de importanță comunitară (SCI):
Pe teritoriul zonei FLAG Satu Mare se regăsesc
trei situri de importanță comunitară (SCI)
declarate prin Ordinul nr. 1964/2007, respectiv:
Râul Tur (ROSCI0214)
Câmpia Careiului (ROSCI 0020)
Câmpia Ierului (ROSCI 0021)

2. DESCRIEREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PESCUIT
Obiectiv general: Dezvoltarea durabilă a zonei de pescuit şi acvacultură din teritoriul FLAG Satu Mare
prin stimularea de investiții, crearea de oportunități economice și sociale, promovarea zonei și
îmbunătățirea calității vieții locuitorilor săi.
Obiectivele specifice:
1. Încurajarea dezvoltării de activități economice diversificate prin valorificarea resurselor locale in
vederea dezvoltării durabile a zonei
2. Crearea și menținerea de locuri de munca
3. Protejarea și promovarea mediulSui, a patrimoniului natural, cultural și istoric
4. Funcționarea eficientă a FLAG-ului, gestionarea corectă a resurselor și animarea teritoriului

Sinteza strategiei FLAG:
FLAG Satu Mare fiind situat într-un județ cu un potențial ridicat pentru polarizarea
investițiilor și cu o administrație publică implicată în atragerea fondurilor europene, în zona
pescărească pot fi atrase investiții pentru valorificarea nișei de piață în ceea ce privește
producția, procesarea și comercializarea peștelui.
Caracteristici ale teritoriului:
- Existența unui potențial de acvacultură și pescuit (sportiv) ridicat si neexploatat, suprafețe
importante de luciu de apă însumând un număr total de peste 900 hectare.
- Potențial valoros de dezvoltare a activităților conexe acvaculturii, inclusiv turism, prin
poziționarea strategică, de frontieră a teritoriului
- Resurse umane disponibile, grad de șomaj ridicat
- Resurse naturale și culturale cu potențial, nevalorificate
Problemele cu care se confruntă comunitatea sunt specifice zonei: migrarea populației, a
forței de muncă în căutarea unor surse de venit și a unui nivel de trai mai bun, infrastructura
publică nu acoperă la un nivel de calitate necesitățile populației, pondere semnificativă a

populației inactive, potențial natural nevalorificat. În același timp, există și oportunități care
ar putea conduce la dezvoltarea sustenabilă a zonei, cum ar fi: dezvoltarea și diversificarea
activităților economice și crearea de noi oportunități, dezvoltarea turismului în corelație cu resursele
naturale existente, valorificarea potențialului de acvacultură, educația și reconversia profesională,
etc.
Rezultatele urmărite de viziune sunt:
- Crearea a peste 26 locuri de muncă, ENI
-Implementarea cu succes a 18 proiecte de investiții sau de dezvoltare
-Atragerea de investiții private de peste 860.000 Euro, suplimentar finanțării alocate de 2 mil. euro
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)
5

% din bugetul
strategie alocat
pentru acest
obiectiv
25%

5
4

25%
15%

4

15%

5

20%

3. INFORMATII PRIVIND BUGETUL
Alocarea publică totală a FLAG-ului pentru perioada 2014-2020 (a+b): 1.999.047,62 Euro
POPAM (Programul pentru Pescuit și Afaceri Maritime):1.599.238,10 Euro
Co-finantare (BN): 399.809,52 Euro

4. PARTENERIAT
Descrieti partenerii / tipurile de organizații care alcătuiesc parteneriatul dvs./alţi actori cheie:
30,77 % actori din sectorul public;
69,23 % actori din sectorul privat și societății civile, din care 64,70% sunt reprezentanţi ai

sectorului pescăresc.

5. DATE DE CONTACT
Preşedinte: Târsan George
Director executiv FLAG: Reghină Nicoleta-Violeta
Adresă: Vetiş nr. 426, jud. Satu Mare
E-mail: flagsatumare@gmail.com
Telefon: 0740306201

Site web:www.flagsatumare.ro
Fax:--------------

