FIȘĂ DE PREZENTARE FLAG
ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII

Tara: Romania
Regiunea: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est
Judetul: Tulcea
Operațional: 2007-2013 si 2014-2020 (dupa caz, daca FLAG-ul a fost infiintat si a functionat si
perioada anterioara, sau este un FLAG nou)
(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 FLAG Delta Dunarii cuprinde 25 de unități administrativ-teritoriale și este subîmpărțit în două
zone cu următoarele caracteristici de relief: zona umedă a Deltei Dunarii şi zona continentală.
Teritoriul aferent FLAG Delta Dunarii cuprinde aproximativ intreaga Delta a Dunarii, element de
patrimoniu natural mondial si Rezervatie a Biosferei la nivel national si are o incontestabila valoare in
ceea ce priveste sectorul pescaresc, in special datorita suprafetei considerabile de apa pe care o
cuprinde. In prezent la nivelul zonei FLAG activeaza circa 1034 de pescari autorizati pentru
desfasurarea pescuitului comercial si sunt autorizate un numar de 46 de puncte de debarcare si
centre de prima vanzare a pestelui. Activitatea de pescuit comercial se desfasoara in urmatoarele
zone de pescuit: Dunare, Delta Dunarii, Complexul Razim – Sinoe si zona costiera a Marii Negre,
Din punct de vedere al dezvoltarii socio-economice, teritoriul FLAG Delta Dunarii prezinta de serie de
probleme/disfunctionalitati precum: slaba diversificare a activitatilor economice, probleme de mediu,
acccesul dificil la serviciile de infrastructura medicala, siguranta alimentara, forta de munca
necalificata, valoare adaugata scazuta pentru produsele locale, insuficienta diversificare a economiei,
dar dispune si de oportunitati valoroase precum: potentialul turistic la zonei datorat existentei unui
patrimoniu natural, istoric si cultural unic, bogatia si diversitatea resursei piscicole, potential pentru
dezvoltarea turismului pescaresc, prezenta turistica ridicata, gastronomie traditionala specifica,
resurse naturale bogate, etc.

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

144.543 locuitori
5838,54 km²
24,75 loc./ km²
(ex: costiera, ape interioare, rurala, urbana, ape
interioare)
45

2. DESCRIEREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PESCUIT

Strategia FLAG Delta Dunarii isi propune sa contribuie, prin masurile pe care le are in
vedere, la atingerea obiectivelor specifice:

 Promovarea diversificarii ocupationale in scopul suplimentarii veniturilor familiilor de
pescari, crearera de locuri de munca prin stimularea investitiilor si adaugarea de valoare
produselor locale
 Sporirea atuurilor de mediu si in curajarea investitiilor care vizeaza atenuarea
schimbarilor climatice
 Guvernanta locala, Inovare, Promovarea bunastarii sociale si a patrimoniului istoric si
cultural al zonei.
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
-

3
2

-

4

-

1

-

3. INFORMATII PRIVIND BUGETUL
Bugetul public total alocat FLAG-ului pentru perioada 2014-2020 (a+b): 9.437.500 €
(a)
EMFF (Programul pentru Pescuit și Afaceri Maritime): 7.078.125 €
(b)
Co-finantare din partea Statului Membru UE: 2.359.375 €
4. PARTENERIAT
Descrieti partenerii / tipurile de organizații care alcătuiesc parteneriatul dvs./alţi actori cheie:
28 % actori din sectorul public;
– Consiliul Județean Tulcea – public
– Administrația Rezervației Biosferei Deltei Dunării – public
72 % actori din sectorul privat și societății civile.
– Asociația RO – PESCADOR – privat
– Asociația BLACK SEA – privat
– Asociația RECHINUL – privat
– Asociatia IVAN PATZAICHIN –privat
– Asociatia de pescari GOLOVITA –privat
5. DATE DE CONTACT
Preşedinte: Daniel BUHAI
Manager FLAG: Valentin MOLDOVEANU
Adresă: municipiul Tulcea, strada Ivanov Dumitru, nr. 6, etaj 2
E-mail: flag.delta@yahoo.com
Site web: www.flagdelta.ro
Telefon: 0756144580
Fax: ___________

