Anexa
FIȘĂ DE PREZENTARE FLAG

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU PESCUIT DUNĂREA DE SUD
Țara: România
Regiunea: Regiunea de Dezvoltare Sud 3 Muntenia
Operațional: Asociația Grupul de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunarea de Sud a fost înființat ă în
anul 2011 și a implementat în perioada de programare 2007 -2013 proiectul cu titlu „Plan de
Dezvoltare Locală Integrată”.
1. DESCRIEREA ZONEI SI PRINCIPALELE PROVOCARI
Teritoriul Asociației Grupul de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea De Sud, este o regiune
pescărească omogenă şi coerentă din punct de vedere geografic, economic şi social, situată în zona
de sud a județului Teleorman și dispune de importante resurse de pescuit și acvacultură prin
localizarea pe malul stâng la Fluviului Dunarea, și pe teritoriul căreia se regăsesc râuri, lacuri și bălți.
Zona principală de pescuit este coasta fluvială în lungime de 85 km. Activitatea de pescuit comercial se
practică pe Dunăre între km 526 – 615, Râul Vedea – Gârcov, în următoarele localități: Pietroșani,
Năsturelu, Zimnicea, Fântânele, Suhaia, Lisa, Seaca și Traian, reprezentând 61,53% din numărul UATurilor pe care se practică pescuitul comercial.
Activităţile economice din teritoriu sunt slab reprezentate şi foarte puţin diversificate, cea mai mare
parte a economiei fiind concentrată în orașul Zimnicea.
Din punct de vedere economic, sectorul pescăresc local oferă oportunităţi deosebite de dezvoltare,
potenţialul său fiind cu atât mai important cu cât are caracter dinamizator şi pentru alte sectoare şi
activităţi economice. Resursele locale legate de pescuit şi patrimoniul cultural şi de mediu al zonei
reprezintă un fundament solid al unei dezvoltări locale axate pe valorificarea superioară a
potenţialului pescăresc al zonei.
Populația:
Suprafața/ km 2:
Densitatea populației [locuitori/ km²]
Tipul de zona a FLAG-ului
Bazin maritim:
Arii protejate:

39.254
857,03 km²
45,80
Ape interioare
nu
 Balta Suhaia cu suprafața de 14,55 km 2, Sit
NATURA 2000 – ROSPA0102;
 Aria protejată Vedea – Dunăre, cu suprafața
de 228,74 km2, (141,82 km2 pe teritoriul FLAG
Dunărea de Sud) Sit NATURA 2000 ROSPA0108;
 Aria protejată Gura Vedei – Şaica – Slobozia,
cu suprafața de 58,13 km2, Sit NATURA 2000
- ROSCI0088;
 Ostrovul Gâsca, cu suprafața de 0,58 km2,
Propunere de SCI cu statut de rezervaţie
naturală, declarată prin HG nr. 2151/2004.

2. DESCRIEREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PESCUIT
- Principalele obiective ale strategiei FLAG-ului
- Sinteza strategiei FLAG
Obiectivul principal al SDL al teritoriului FLAG Dunărea de Sud este dezvoltarea economică, socială și
de mediu a zonei pescărești și valorificarea sectorului pescăresc într -o manieră sustenabilă.
Pentru valorificarea tuturor punctelor forte specifice zonei Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit
Dunărea de Sud şi implicit pentru o dezvoltare echilibrată a acestui teritoriu, au fost stabilite
următoarele obiective specifice:
OS1. Diversificarea activităților în scopul suplimentării veniturilor familiilor de pescari crearea de
locuri de muncă prin stimularea investițiilor în turismul cu specific pescăresc și valorificarea
produselor pescărești.
OS2. Încurajarea investițiilor care vizează sporirea atuurilor de mediu și promovarea patrimoniului
natural, cultural și istoric.
OS3. Funcționarea și implemenarea eficientă a strategie Grupului de Acțiune Locală pentru Pescuit
Dunărea de Sud.
Strategia de Dezvoltare Locală actuală a zonei pescărești Dunărea de Sud urmărește să meargă
dincolo de simpla abordare a efectelor pe termen scurt ale consecințelor economice, sociale și de
mediu asupra pescuitului și economiilor conexe. Scopul ei este să ofere comunității locale
posibilitatea de a-și crea surse de venit durabile, alternative și de a-și îmbunătăți calitatea vieții.
Strategia de dezvoltare locală a fost construită pe potențarea punctelor tari, atenuarea punctelor
slabe și folosirea oportunităților care au rezultat din analiza datelor la nivelul teritoriul.
Între oportunităţi sau avantaje ale zonei am identificat poziţia geografică cu foarte bune perspective
economice şi de dezvoltare a sectorului pescăresc, patrimoniu de mediu cu mari posibilităţi de
valorificare, care trebuie protejat şi menţinut, oportunitatea de dezvoltare a turismului pescăresc,
sprijinirea de noi activităţi în vederea reconversiei pescarilor, redescoperirea tradiţiilor pescăreşti,
creşterea competitivităţii zonei şi adăugarea de valoare produselor pescăreşti locale. Teritoriul
dispune astfel, de bogate resurse naturale precum captură de peşte, suprafeţe de luciu de apă, flora
şi fauna care în prezent nu sunt valorificate îndeajuns şi care ar avea un aport deosebit în dezvoltarea
durabilă a zonei.
Importanța urmatoarelor obiective pentru strategia selectată și contractată
Prioritate (1 % din bugetul
Obiective
scazuta, 5 -foarte
strategie alocat
importanta)
pentru acest
obiectiv
Creșterea valorii adăugate, crearea de locuri de muncă
5
29,33
și promovarea inovării de-a lungul lanțului de pescuit
Sprijinirea divesificarii
5
29,33
Consolidarea și capitalizarea bunurilor /valorilor de
3
6,50
mediu
Promovarea bunăstării sociale și a patrimoniului
3
6,50
cultural
Consolidarea rolului comunităților pescărești în
5
29,33
dezvoltarea locală
3. INFORMATII PRIVIND BUGETUL
Alocarea publică totală a FLAG-ului pentru perioada 2014-2020 (a+b): 8.638.438,58 lei / 1.937.521,27
Euro
POPAM (Programul pentru Pescuit și Afaceri Maritime): 6.478.828,92 lei / 1.453.140,95 Euro
Co-finantare (BN):2.159.609,65 lei / 484.380,32 Euro

4. PARTENERIAT
Descrieti partenerii / tipurile de organizații care alcătuiesc parteneriatul dvs ./alţi actori cheie:
36,11 % actori din sectorul public;
63,89 % actori din sectorul privat și societăți i civile.
5. DATE DE CONTACT
Preşedinte: NEAMU TIBERIU DAN
Manager FLAG: ANTONESCU DORINA
Adresă:Comuna Suhaia, Județ Teleorman, Strada Șos. Dunării, nr.220
E-mail: flagdunareadesud@yahoo.com
Site web: www.flagdunareadesud.ro
Telefon: 0247/451.100/ 0744 912 992

Fax: 0247/ 451. 474

