Anexa 18
Formularul M-18

Raport de evaluare
a stadiului implementării POPAM 2014-2020
Nr. 3 din 25.04.2019
1. Rezultate evaluare

Măsura
I.1 Inovare

I.2 Servicii de
consiliere

I.6 Diversificare și
noi forme de
venituri

I.15 Limitarea
impactului
pescuitului asupra

Aprecierea stadiului de îndeplinire a
indicatorilor asumați
De realizare
De rezultat Financiari
0%
0%
Indicatorul
financiar la
nivelul
Priorității 1
(se calculează
la total plăți
pe măsurile
0%
0%
din cadrul
priorității)
- realizat
(plăți
declarate la
0%
0%
CE) = 0% din
ținta asumată
pentru anul
2018
- estimare:
0%
0%
total plăți =
aprox. 10.000

Rezultate verificare

Acțiuni propuse

Comentarii

0%

Probleme identificate în implementarea
Priorității Uniunii 1:
- beneficiarii privați, în speță pescarii
comerciali, nu au venituri suficiente pentru
susținerea unor astfel de investiții (ei sunt
limitați ca venituri la cota de pescuit alocată pe
autorizația de pescuit), rata de cofinanțare
fiind de 50%. În cadrul reuniunilor Comitetului
de Monitorizare, reprezentanții pescarilor din
Delta Dunării au exprimat interesul pentru
obținerea de compensații, cum ar fi cele
pentru încetarea temporară a activității de
pescuit.
Această solicitare a fost abordată în cadrul
reuniunii pentru evaluarea implementării
POPAM, fiind evidențiate următoarele:
 această măsură se aplică exclusiv
pescarilor la Marea Neagră, inclusiv
pescuitul mic costier;

5 sesiuni deschise
până la data evaluării,
pentru întreaga sumă
alocată măsurii. 1
cerere depusă, care
nu a fost selectată.
5 sesiuni deschise
până la data evaluării,
pentru întreaga sumă
alocată măsurii. Nicio
cerere depusă.
5 sesiuni deschise
până la data evaluării,
pentru întreaga sumă
alocată măsurii. Nicio
cerere depusă.
5 sesiuni deschise
până la data evaluării,
pentru întreaga sumă

0%

0%

0%
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Măsura
mediului marin și
adaptarea
pescuitului la
protecția speciilor
I.17 Protejarea și
refacerea
biodiversității
marine —
colectarea
deșeurilor
I.21 Eficiența
energetică și
atenuarea
schimbărilor
climatice —
Înlocuirea sau
modernizarea
motoarelor
I.22 Valoare
adăugată, calitatea
produselor și
utilizarea
capturilor nedorite
I.23 Porturi de
pescuit, locuri de
debarcare, centre
de licitații și
adăposturi —
investiții de
îmbunătățire a
infrastructurii

Aprecierea stadiului de îndeplinire a
indicatorilor asumați
De realizare
De rezultat Financiari
euro,
reprezentând
1,05 % din
ținta asumată
pentru anul
0%
0%
2018 și 0,15 %
din ținta
asumată
pentru anul
2023
0%
0%

Rezultate verificare

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

2 contracte cu cheltuieli
efectuate în 2018, pentru
1 a fost depusă cerere de
rambursare la AM, iar
pentru un al doilea
urmează a fi depusă,
astfel ținta 2018 pentru
indicatorul de realizare
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Acțiuni propuse

Comentarii

 pentru ca această măsură să poată fi
implementată,
este
necesară
întocmirea unui Plan de management,
ce se depune spre aprobare la Comisia
Europeană. În acest sens, DG MARE a
oferit sprijinul său prin furnizarea
datelor de contact a experților proprii
sau a celor din alte state membre care
au întocmit asemenea planuri.
Momentan, nu există specii la Marea
Neagră cu cote alocate, care să
necesite un astfel de plan.
- interesul scăzut al autorităților publice locale
pentru infrastructura portuară de pescuit,
datorită faptului că se poate finanța numai
modernizarea infrastructurii existente și nu
crearea de noi porturi de pescuit, locuri de
debarcare sau centre de licitații, deși
cuantumul
sprijinului
financiar
pentru
autorități publice este de 100%. În acest sens,
reprezentanții AM au organizat în anul 2018, 3
întâlniri în zonele cu potențiali beneficiari ai
măsurilor din cadrul PU1, la Constanța, Tulcea
și Fetești.
Rezultatul
acțiunilor
de
comunicare
desfășurate de AM în anii 2017-2018 în zonele
cu potențial pentru PU1 s-a materializat prin
realizarea a 3 contracte pe măsura I.23.
Totodată, ANPA a identificat o posibilă locație
pentru modernizarea unui anumit port la
Marea Neagră, urmând să solicite clarificări din

alocată măsurii. Nicio
cerere depusă.

2 apeluri deschise
până la data evaluării,
pentru întreaga sumă
alocată măsurii. 2
cereri depuse, care nu
au fost selectate.
10 sesiuni deschise
până la data evaluării
(5 pentru pescuit
marin și 5 pentru ape
interioare), pentru
întreaga sumă alocată
măsurii. Nicio cerere
depusă.
4 sesiuni deschise
până la data evaluării,
pentru întreaga sumă
alocată măsurii. 1
cerere depusă, care
nu a fost selectată.
6 sesiuni deschisă
până la data evaluării,
pentru întreaga sumă
alocată măsurii. În
aceste apeluri au fost
depuse 3 cereri de
finanțare, toate
contractate, cu o

Măsura

Aprecierea stadiului de îndeplinire a
indicatorilor asumați
De realizare
De rezultat Financiari

porturilor de
pescuit și a
centrelor de
licitații sau a
locurilor de
debarcare și a
adăposturilor,
investiții pentru
îmbunătățirea
siguranței
pescarilor

II.1 Inovare

Rezultate verificare
(număr de proiecte cu
plăți în 2018) va fi
realizată. Indicatorul
financiar nu poate fi
atins, având în vedere
faptul că nici valoarea
totală a contractelor nu
ajunge la această
valoare.
Estimarea indicatorilor
de rezultat pe baza
contractelor existente:
- locuri de muncă create
= 6,5 (30,95% din ținta
2023
- locuri de muncă
menținute = 59,57
(94,56% din ținta 2023)
Aceste valori urmează a
fi validate după perioada
de monitorizare ex-post.
Estimarea indicatorilor
de realizare pe baza
contractelor existente: 3
contracte (37,5% din
ținta 2023)

0%

0%

Indicatorul
financiar la
nivelul
Priorității 2
(se calculează

Acțiuni propuse

partea DG-MARE cu privire la “ce înseamnă valoare publică totală
modernizarea unui port”, cu referire la intenția de 3.354.386,12 lei.
de a depune o cerere de finanțare.
Având în vedere faptul că, în ciuda numărului
mare de sesiuni deschise, nu au fost depuse
cereri de finanțare, AM a constatat necesitatea
de realocare a unor sume între Prioritățile
Uniunii și a procedat la modificarea
programului operațional, după cum urmează:
- suma de 11.050.000,00 euro a fost
realocată către alte priorități
- indicatorii
au
fost
corectați
proporțional cu sumele realocate
- măsura I.6 a fost eliminată din cadrul
de performanță, iar ceilalți indicatori
au fost ajustați
În februarie 2019 au fost deschise apeluri
pentru depunerea cererilor de finanțare pe
măsurile I.1,I.2,I.6, I.15, I.21, I.22, I.23, aflate
în derulare la data evaluării.

În februarie 2019 a fost deschis un nou apel
pentru depunerea cererilor de finanțare, aflat
în derulare la data evaluării.
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Comentarii

4 sesiuni deschise
până la data evaluării,
pentru întreaga sumă
alocată măsurii. Nicio
cerere depusă.

Măsura
II.2 Investiții
productive în
acvacultură

Aprecierea stadiului de îndeplinire a
indicatorilor asumați
De realizare
De rezultat Financiari
64% la 2018
0%
la total plăți
16% la 2023
pe măsurile
din cadrul
priorității)
- realizat
(plăți
declarate la
CE) 139,40 %
din ținta
asumată
pentru anul
2018 și
139,40 % din
ținta asumată
pentru anul
2023

Rezultate verificare
16 contracte cu plăți
declarate, care
reprezintă:
- 64% din ținta 2018 și
16% din ținta 2023
pentru indicatorul de
realizare
Aceste valori urmează a
fi validate după perioada
de monitorizare ex-post.
Estimarea indicatorilor
de realizare pe baza
contractelor existente:
38 contracte (38% din
ținta 2023).

Acțiuni propuse
În februarie 2019 a fost deschis un nou apel
pentru depunerea cererilor de finanțare, aflat
în derulare la data evaluării.
Având în vedere faptul că pe parcursul anului
2018 s-a constatat că au existat numeroase
solicitări pentru rectificarea declarațiilor de
eșalonare a cererilor de rambursare, ca și mai
multe întârzieri a depunerii cererilor de
rambursare față de eșalonare, AM va efectua o
monitorizare foarte strictă a depunerii
cererilor de rambursare conform eșalonării
propuse de beneficiar.

Comentarii
7 sesiuni deschise
până la data evaluării,
pentru întreaga sumă
disponibilă din
alocare. În aceste
apeluri au fost depuse
108 cereri de
finanțare, din care au
fost contractate 38, cu
o valoare publică
totală de
115.853.445,77 lei

Estimarea indicatorilor
de rezultat pe baza
contractelor existente:
2.858,07 tone (36,64%
din ținta 2023).
II.3 Investiții
productive în
acvacultură —
eficiența utilizării
resurselor,
reducerea utilizării
apei și a
substanțelor
chimice,

0%

0%

Estimarea indicatorilor
de rezultat pe baza
contractelor existente:
- Variația volumului
producției cu sistem de
recirculare = 82 tone
(64,57 din ținta 2023)
Aceste valori urmează a
fi validate după perioada
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În februarie 2019 a fost deschis un nou apel
pentru depunerea cererilor de finanțare, aflat
în derulare la data evaluării.

7 sesiuni deschise
până la data evaluării,
pentru întreaga sumă
disponibilă din
alocare.
În aceste apeluri au
fost depuse 9 cereri
de finanțare, din care
au fost contractate 3,

Măsura

Aprecierea stadiului de îndeplinire a
indicatorilor asumați
De realizare
De rezultat Financiari

recirculare sisteme
de minimizare a
utilizării apei

Rezultate verificare

Acțiuni propuse

de monitorizare ex-post.

cu o valoare publică
totală de 4.662.302,05
lei

Estimarea indicatorilor
de rezultat pe baza
contractelor existente:
3 contracte (150% din
ținta 2023).

II.4 Investiții
productive în
acvacultură —
creșterea eficienței
energetice, energie
regenerabilă

0%

NA

Estimarea indicatorilor
de realizare pe baza
contractelor existente:
3 contracte (15% din
ținta 2023).

În februarie 2019 a fost deschis un nou apel
pentru depunerea cererilor de finanțare, aflat
în derulare la data evaluării.

II.5 Servicii de
gestionare, de
înlocuire și de
consiliere pentru
fermele de
acvacultură

0%

0%

Estimarea indicatorilor
de realizare pe baza
contractelor existente:
2 contracte (16,67% din
ținta 2023).

În februarie 2019 a fost deschis un nou apel
pentru depunerea cererilor de finanțare, aflat
în derulare la data evaluării.

II.7 Creșterea
potențialului
siturilor de
acvacultură

0%

0%

0%
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Comentarii

În februarie 2019 a fost deschis un nou apel
pentru depunerea cererilor de finanțare, aflat
în derulare la data evaluării.

7 sesiuni deschise
până la data evaluării,
pentru întreaga sumă
disponibilă din
alocare. În aceste
apeluri au fost depuse
6 cereri de finanțare,
din care au fost
contractate 3, cu o
valoare publică totală
de 773.002,79 lei
1 apel pentru
beneficiarii publici.
În aceste apeluri au
fost depuse 7 cereri
de finanțare, din care
au fost contractate 2,
cu o valoare publică
totală de 1.168.455,59
lei
4 sesiuni deschise
până la data evaluării,
pentru întreaga sumă
alocată măsurii. Nicio

Măsura

II.9 Conversia la
sistemele de
management de
mediu și audit și la
acvacultura
ecologică
II.10 Acvacultura
care furnizează
servicii de mediu

Aprecierea stadiului de îndeplinire a
indicatorilor asumați
De realizare
De rezultat Financiari
0%

0%

realizat
180% din
ținta 2018

realizat
100%

II.12 Măsuri privind
sănătatea și
bunăstarea
animalelor

0%

0%

II.13 Asigurarea
stocurilor din
acvacultură

NA

NA

Rezultate verificare

0%

Estimarea indicatorilor
de realizare pe baza
contractelor existente:
3 contracte (150% din
ținta 2023).

NA
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Acțiuni propuse

În februarie 2019 a fost deschis un nou apel
pentru depunerea cererilor de finanțare, aflat
în derulare la data evaluării.

În februarie 2019 a fost deschis un nou apel
pentru depunerea cererilor de finanțare, aflat
în derulare la data evaluării.

Nu a fost necesară deschiderea de apeluri
pentru depunerea cererilor de finanțare
pentru această măsură.

Comentarii
cerere depusă.
Nu au fost deschisă
nici o sesiune de
depunere a cererilor
de finanțare.

3 apeluri deschise, 61
cereri de finanțare
depuse, din care au
fost contractate 45.
Valoarea publică
totală a contractelor
este de
115.716.637,89 lei,
toate finalizate.
5 sesiuni deschise
până la data evaluării,
pentru întreaga sumă
disponibilă din
alocare. În aceste
apeluri au fost depuse
4 cereri de finanțare,
din care au fost
contractate 3, cu o
valoare publică totală
de 1.176.990,00 lei
Prin modificarea
POPAM în 2018,
această măsură a fost
eliminată.

Măsura
III.1 Sprijinul
pregătitor
III.2 si III.3 Punerea
în aplicare a
strategiilor de
dezvoltare locală

III.4 Activitățile de

Aprecierea stadiului de îndeplinire a
indicatorilor asumați
De realizare
De rezultat Financiari
realizat
NA
Indicatorul
100%
financiar la
nivelul
realizat
0%
Priorității 4
100%
(se calculează
la total plăți
pe măsurile
din cadrul
priorității)
- realizat
(plăți
declarate la
CE)= 74,37%
din ținta
asumată
pentru anul
2018
- estimare:
total plăți =
2.483.158,59
euro,
reprezentând
93,12% din
ținta asumată
pentru anul
2018

NA

NA

Rezultate verificare

Acțiuni propuse

Comentarii

Măsura este finalizată
92 apeluri deschise de
FLAG, 57 selectate de
FLAG și cereri de
finanțare depuse la AM,
35 contracte
Estimarea indicatorilor
de rezultat pe baza
contractelor existente:
- locuri de muncă create
= 82,63 (52,30% din ținta
2023
- locuri de muncă
menținute = 77,50
(17,26% din ținta 2023)
Aceste valori urmează a
fi validate după perioada
de monitorizare ex-post.

NA
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- Sprijinirea FLAG pentru a implementa
strategiile cu succes, prin continuarea
întâlnirilor de lucru și monitorizarea atentă a
stadiului implementării acestora

Pentru această
măsură au fost
deschise de AM 2
apeluri. Au fost
depuse în total 29
cereri de finanțare,
din care au fost
selectate 23.
Valoarea totală a
strategiilor selectate
este de
308.795.029,62 lei,
din care valoarea
totală publică a
cheltuielilor de
funcționare este de
44.067.171,20 lei,
valoarea alocată
contractelor din FLAG
de 182.577.122,90 lei
și cofinanțarea
beneficiarilor de
80.003.413,30 lei.
Dintre acestea, 1
contract a fost reziliat
deoarece beneficiarul
nu a îndeplinit
obligațiile
contractuale.
Nu a fost deschisă

Măsura

Aprecierea stadiului de îndeplinire a
indicatorilor asumați
De realizare
De rezultat Financiari

Rezultate verificare

cooperare

Comentarii
nicio sesiune de
depunere. Prima
sesiune este
planificată pentru anul
2019.

IV.1 Planurile de
producție și de
comercializare

NA

NA

IV.2 Ajutor de
depozitare
IV.3 Măsuri de
marketing

NA

NA

NA

NA

ținta 2018
realizată

0%

IV.4 Prelucrarea
produselor
pescărești și de
acvacultură

Acțiuni propuse

Indicatorul
financiar la
nivelul
Priorității 5
(se calculează
la total plăți
pe măsurile
din cadrul
priorității)
- realizat
(plăți
declarate la
CE)= 93,94%
din ținta
asumată
pentru anul
2018
- estimare:
total plăți =
2.483.158,59
euro,
reprezentând
138,47% din
ținta asumată
pentru anul
2018

NA

4 sesiuni deschise
până la data evaluării,
pentru întreaga sumă
alocată măsurii. Nicio
cerere depusă.
România nu poate implementa această măsură, dar introducerea sa în POPAM 2014-2020, ca și
suma alocată au fost impuse de legislația europeană.
NA
În februarie 2019 a fost deschis un nou apel
5 sesiuni deschise
pentru depunerea cererilor de finanțare, aflat
până la data evaluării,
în derulare la data evaluării.
pentru întreaga sumă
alocată măsurii. Nicio
cerere depusă.
Estimarea indicatorilor
Având în vedere faptul că pe parcursul anului
4 sesiuni deschise
de realizare pe baza
2017 s-a constatat că au existat numeroase
până la data evaluării,
contractelor existente:
solicitări pentru rectificarea declarațiilor de
pentru întreaga sumă
Total contracte: 14,
eșalonare a cererilor de rambursare, ca și mai
disponibilă din
reprezentând 93,33% din multe întârzieri a depunerii cererilor de
alocarea măsurii.
ținta asumată pentru
rambursare față de eșalonare, AM va efectua o 20 cereri de finanțare
2023.
monitorizare foarte strictă a depunerii
depuse, din care 14 au
cererilor de rambursare conform eșalonării
fost contractate, cu o
Estimarea indicatorilor
propuse de beneficiar.
valoare totală publică
de rezultat pe baza
de 36.137.234,60 lei.
contractelor existente:
- 17.146,38 mii euro
(665,62% din ținta 2023)
- 2.364,73 tone (337,82%
Pagina 8

Măsura

Aprecierea stadiului de îndeplinire a
indicatorilor asumați
De realizare
De rezultat Financiari

Rezultate verificare

Acțiuni propuse

Comentarii

La solicitarea ANPA, ca unic beneficiar, se vor
deschide noi sesiuni de depunere a cererilor de
finanțare.

- 3 apeluri pentru
Control și executare
fără lit. e. Au fost
depuse 3 cereri de
finanțare, toate
contractate, cu o
valoare publică totală
de 13.131.798,08 lei.
- 3 apeluri pentru
Control și executare
lit. e, suma alocată
apelului fiind de
6.981.588,00 €. Nu a
fost depusă nicio
cerere de finanțare.

La solicitarea ANPA, ca unic beneficiar, se vor
deschide noi sesiuni de depunere a cererilor de
finanțare.

2 apeluri deschise. A
fost depusă o cerere
de finanțare, care a
fost contractată, cu o
valoare publică totală
de 12.409.214,34 lei.

din ținta 2023)
Aceste valori urmează a
fi validate după perioada
de monitorizare ex-post.
VI.1 Control și
executare

VI.2 Colectarea
datelor

0%

0%

0%

0%

Indicatorul
financiar la
nivelul
Priorității 3
(se calculează
la total plăți
pe măsurile
din cadrul
priorității)
Suma totală
declarată la
CE:
1.815.371,90
euro
Total plăți
1.988.995,16
euro

Estimarea indicatorilor
de realizare pe baza
contractelor existente:
Total contracte: 3,
reprezentând 42,86% din
ținta asumată pentru
2023.
Estimarea indicatorilor
de rezultat pe baza
contractelor existente:
prin contractele
existente, beneficiarul șia asumat îndeplinirea
indicatorului menționat
în POPAM
Estimarea indicatorilor
de realizare pe baza
contractelor existente:
Total contracte: 1,
reprezentând 50% din
ținta asumată pentru
2023.
Estimarea indicatorilor
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Măsura

Aprecierea stadiului de îndeplinire a
indicatorilor asumați
De realizare
De rezultat Financiari

Rezultate verificare

Acțiuni propuse

Comentarii

de rezultat pe baza
contractelor existente:
prin contractul existent,
beneficiarul și-a asumat
îndeplinirea indicatorului
menționat în POPAM

VIII.1
Supravegherea
maritimă integrată
(SMI)

0%

0%

0%

Estimarea indicatorilor
de realizare pe baza
contractelor existente:
Total contracte: 1,
reprezentând 100% din
ținta asumată pentru
2023.

A fost deschisă o
sesiune, în care a fost
depusă o cerere de
finanțare, contractată,
cu o valoare publică
de 11.647.248,00 lei.

Estimarea indicatorilor
de rezultat pe baza
contractelor existente:
prin contractul existent,
beneficiarul și-a asumat
îndeplinirea indicatorului
menționat în POPAM
Asistență tehnică

51,64% din
alocarea
măsurii

Suma totală declarată la
CE: 6.931.899,17 euro
Total plăți 8.694.589,76
euro

Se va urmări procentul cheltuielilor din
alocarea măsurii, pentru a se proceda la o
realocare în cazul insuficienței fondurilor.

2. Planificarea apelurilor de depunere a cererilor de finanțare pentru anul 2018 (anul în curs)
În luna februarie 2019 au fost deschise apeluri pentru măsurile I.1,I.2,I.6, I.15, I.21, I.22, I.23, II.1,II.2,II.3, II.4, II.5, II.7, II.9, II.12 și IV.3, aflate în curs de
desfășurare la data evaluării.
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Următoarele apeluri planificate
Măsura
I.1 Inovare
I.2 Servicii de consiliere
I.6 Diversificare și noi forme de venituri
I.15 Limitarea impactului pescuitului asupra mediului marin și
adaptarea pescuitului la protecția speciilor
I.21 Eficiența energetică și atenuarea schimbărilor climatice —
Înlocuirea sau modernizarea motoarelor
I.22 Valoare adăugată, calitatea produselor și utilizarea
capturilor nedorite
I.23 Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitații și
adăposturi — investiții de îmbunătățire a infrastructurii
porturilor de pescuit și a centrelor de licitații sau a locurilor de
debarcare și a adăposturilor, investiții pentru îmbunătățirea
siguranței pescarilor
II.1 Inovare
II.2 Investiții productive în acvacultură
II.3 Investiții productive în acvacultură — eficiența utilizării
resurselor, reducerea utilizării apei și a substanțelor chimice,
recirculare sisteme de minimizare a utilizării apei
II.4 Investiții productive în acvacultură — creșterea eficienței
energetice, energie regenerabilă
II.7 Creșterea potențialului siturilor de acvacultură
II.9 Conversia la sistemele de management de mediu și audit și
la acvacultura ecologică
II.10 Acvacultura care furnizează servicii de mediu
IV.1 Planurile de producție și de comercializare
IV.3 Măsuri de marketing
IV.4 Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură
VIII.1 Supravegherea maritimă integrată (SMI)

data estimată
iunie-iulie 2019
iunie-iulie 2019
iunie-iulie 2019
iunie-iulie 2019
iunie-iulie 2019
iunie-iulie 2019
iunie-iulie 2019

iunie-iulie 2019
iulie 2019
iulie 2019

iulie 2019
iunie-iulie 2019

iunie-iulie 2019
febr-martie 2019
iunie-iulie 2019
iunie-iulie 2019
martie 2019
iulie 2019
iunie-iulie 2019
Pagina 11

3. Modalități de rezolvare a problemelor și deficiențelor constatate de personalul DGP-AMPOPAM și FLAG
- au fost continuate caravanele de popularizare a POPAM 2014-2020 la nivelul întregii țări
- ghidurile solicitantului și procedurile de lucru ale AM au fost modificate, atât pentru a îmbunătăți procesarea cererilor de finanțare, cât și pentru a
reduce povara administrativă.
4. Tendințele indicatorilor de mediu
Au fost colectate informații referitoare la indicatorii de mediu aferente contractelor încheiate până la sfîrșitul anului 2018.
Teme SEA

Biodiversitate, floră,
faună

Obiective relevante de
mediu

Menținerea și refacerea
biodiversității

Indicator SEA
Suprafața luciului de apă (mediu marin) pe care se
implementează proiecte ce propun măsuri de
conservare, reducere a impactului pescuitului
Suprafața luciului de apă (ape interioare) pe care se
implementează proiecte ce propun măsuri de
conservare, reducere a impactului pescuitului
Suprafața luciului de apă (ape interioare) pe care se
implementează proiecte ce propun măsuri de
conservare, reducere a impactului acvaculturii
Ponderea suprafețelor pe care se practică acvacultură
extensivă din totalul suprafețelor pe care se practică
acvacultura

Cuantificare (unitate de măsură)

Valoare indicator

Număr de proiecte/suprafață – km2

Nu au fost depuse cereri
de finantare

Număr de proiecte/suprafață – km2

Nu au fost depuse cereri
de finantare

Număr de proiecte/suprafață – km2

Nu au fost depuse cereri
de finantare

%

40,58

Mii m3

nu sunt contracte iesite din
monitorizare

Ape de suprafață și
subterane

Protecția stării ecologice
a apei

Volumele de apă preluate pentru acvacultură

Sol

Protejarea
cantității și
solului

Suprafețe degradate pe care se amplasează noi unități
piscicole

Ha

0

Aer

Îmbunătățirea calității
aerului

Scăderea noxelor datorate utilizării ambarcațiunilor
destinate pescuitului marin

Număr de ambarcațiuni al căror motoare au
fost înlocuite sau modernizate

Nu au fost depuse cereri
de finantare

Scăderea noxelor datorate utilizării ambarcațiunilor
destinate pescuitului în ape interioare

Număr de ambarcațiuni al căror motoare au
fost înlocuite sau modernizate

Nu au fost depuse cereri
de finantare

Factori climatici

Atenuarea efectelor
schimbărilor climatice și

Creșterea eficienței energetice a
destinate pescuitului în mediul marin

Număr de ambarcațiuni al căror motoare au
fost înlocuite sau modernizate

Nu au fost depuse cereri
de finantare

calității,
funcțiunii

ambarcațiunilor
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adaptarea eficientă la
schimbările climatice
Sănătatea populației
Gestionarea deşeurilor
Utilizarea
naturale

resurselor

Protejarea
și
îmbunătățirea sănătății
și bunăstării populației
Eficientizarea colectării și
reutilizării
Utilizarea eficientă
resurselor

a

Creșterea eficienței energetice a ambarcațiunilor
destinate pescuitului pe apele interioare

Număr de ambarcațiuni al căror motoare au
fost înlocuite sau modernizate

Nu au fost depuse cereri
de finantare

Creșterea calitativă a produselor de acvacultură prin
utilizarea hranei naturale și/sau ecologice

Numărul de ferme piscicole în care se practică
acvacultura ecologică

Nu a fost deschisa sesiune

Cantități de deșeuri din producție/procesare din
sectoarele pescuit și acvacultură, reprocesate

Tone cantitatea de deșeuri din producție
procesate

nu sunt contracte iesite din
monitorizare

Hectare

10.220,94

Suprafața pe care este practicată acvacultura ecologică

5. Propuneri pentru realocarea unor sume în cadrul priorităților și obiectivelor tematice
Pe parcursul anului 2018 AM a realocat sume de la prioritățile / măsurile care nu au avut interes pentru solicitanți către alte măsuri, prin modificarea
POPAM 2014-2020.
Alte realocări vor fi puse în discuție ulterior închiderii apelurilor de depunere a cererilor de finanțare deschise, ca și în situația în care alocarea măsurii de
Asistență tehnică va fi apreciată ca insuficientă.
6. Alte aspecte
La sfârșitul anului 2018 nu au existat dezangajări automate din alocarea FEPAM.
Grup de lucru
nume, prenume
Director General
Ciceronis CUMPĂNĂȘOIU
Director General
Gheorghe ANTON
Șef SSC
Carmen GIUROS

semnătura

data

nume, prenume
Șef SVM
Laurențiu PARASCHIV
Șef birou
Dana TRIFU
Întocmit, Consilier SPMM
Alina ALEXE
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semnătura

data

