Anexa

FIȘĂ DE PREZENTARE FLAG
Denumire FLAG
Țara: ROMANIA
Regiunea: Regiunea de Dezvoltare Sud - Est, Judetul TULCEA
Operațional: 2014-2020, FLAG nou infiintat
(Va rugam sa furnizati un atasament cu harta si fotografii care sunt specifice peisajului, zonei și
activitatilor pescaresti din FLAG-ul dvs. )
1. DESCRIEREA ZONEI SI PRINCIPALELE PROVOCARI
Zona de pescuit si acvacultura Dunarea Veche – Bratul Macin este pozitionata in extremitatea vestica
a judetului Tulcea, are o suprafata de 730,85 km2, reprezentand aproximativ 12% din suprafata
totala a judetului si acopera teritoriul a 10 unitati administrativ teritoriale, respectiv 9 comune si un 1
oraş. Granita vestica a zonei o reprezinta Bratul Macin al Dunarii Vechi. Partea cea mai joasa a acestui
teritoriu o formeaza Lunca Dunarii, unde se regasesc sisteme de formaţiuni geografice specifice
locurilor abundente in apa: balţi, grinduri şi garle.
Sectorul pescaresc al zonei Dunarea Veche – Bratul Macin este reprezentat de 5 unitati de
acvacultura si de o asociatie de pescari cu domeniul de activitate pescuitul in ape dulci, cu 36 de
pescari comerciali constituiti conform HG 44/2008 si cu 12 ambarcatiuni inregistrate la ANPA in
conformitate cu legea 317/2009. Ihtiofauna zonei pescaresti Dunarea Veche - Bratul Macin cuprinde
circa 133 de specii, aparţinând unui număr de 43 de familii, majoritatea fiind specii de apă dulce dar şi
specii eurihaline sau migratoare. Din numărul total al speciilor de peşti inventariate în zona, circa 30
de specii de peşti, dulcicole, eurihaline şi marine fac obiectul pescuitului comercial. In zona FLAG
Dunarea Veche - Bratul Macin se pescuieşte pe toanele tradiţionale. Uneltele şi metodele folosite
sunt variate, de la ave şi setci pana la pripoane, taliane, vintire, etc.
In ceea ce priveste populatia zonei pescaresti Dunarea Veche - Bratul Macin, caracteristicile
demografice arată că densitatea populaţiei în acest spaţiu este redusă şi se înregistrează un declin
demografic accentuat. Problemele cu care se confruntă zona sunt legate, în special de scăderea
populaţiei totale, active şi ocupate, tendința de îmbătrânire indicand incapacitate zonei de a se
regenera, ceea ce are un puternic impact asupra aspectului social și economic al zonei

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

26.667 locuitori
730,85 km2
36,48
rural + urban, ape interioare
Nu
Bratul Macin ROSCI0012
Podisul Nord - Dobrogean ROSCI0201
Muntii Macinului ROSCI0123
Dunarea Veche - Bratul Macin ROSPA0040
Macin - Niculitel ROSPA0073

2. DESCRIEREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PESCUIT
Viziunea strategiei: Dunarea Veche-Bratul Macin - un teritoriu care valorifica resursele indigene,
sprijina cresterea economica si bunastarea sociala

Obiectivul general al strategiei: Dezvoltarea durabilă a zonei pescaresti Dunărea Veche – Brațul Măcin
prin consolidarea pescuitului, stimularea investițiilor, crearea de oportunități economice și sociale,
promovarea zonei și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor săi.
Prioritățile identificate la nivelul teritoriului:
- Creșterea competitivității și atractivității economice a zonei pescărești Dunarea Veche - Bratul
Macin
- Cresterea calitatii vietii in zona pescareasca Dunarea Veche - Bratul Macin
- Conservarea, protejarea, si promovarea patrimoniului natural şi cultural al zonei pescaresti Dunarea
Veche - Bratul Macin
Obiectivele specifice propuse:
- Consolidarea sectorului pescaresc si diversificarea activităților economice prin valorificarea
resurselor locale;
- Conservarea identității locale si promovarea potențialului turistic al zonei;
- Crearea și menținerea de locuri de munca;
- Protejarea și promovarea mediului.Principalele obiective ale strategiei FLAG-ului
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
Nedefinit

4
1

Nedefinit
Nedefinit

3

Nedefinit

2

Nedefinit

3. INFORMATII PRIVIND BUGETUL
Alocarea publică totală a FLAG-ului pentru perioada 2014-2020 (a+b): 1.999.166,67 Euro
POPAM (Programul pentru Pescuit și Afaceri Maritime): 1.499.375,00 Euro
Co-finantare (BN): 499.791,67 Euro
4. PARTENERIAT
Parteneri publici - 25%: ORASUL MACIN
Parteneri privați si Societate civila - 75%: ASOCIATIA PESCARILOR TURCOAIA, SC ALCOVIN S.R.L,
ASOCIATIA DE SPRIJNIRE SI PROMOVARE A INITIATIVELOR RURALE
5. DATE DE CONTACT
Preşedinte: Marcel TARANU
Manager FLAG: Ana-Maria CAZACU
Adresă: Sediu social - Oras MACIN, Str. 1 Decembrie, nr. 141, Jud. TULCEA
Sediu proiect - Sat MIRCEA VODA, com. CERNA, Str. Tulcei nr. 17, jud. TULCEA
E-mail: office@aspir-leader.ro
Site web: www.flagbratulmacin.ro
Telefon: 0746.290.266
Fax: 0374.092.515

