Anexa
FIȘĂ DE PREZENTARE FLAG
”ASOCIAȚIA ZONA PESCĂREASCĂ IAZURILE MOLDOVEI”
Țara: ROMÂNIA
Regiunea: NORD-EST
Operațional: 2014-2020
1. DESCRIEREA ZONEI SI PRINCIPALELE PROVOCARI
Descrierea zonei
Așezare geografică: este situata in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, in partea de sud a judetului
Botosani si nordul Judetului Iasi, avand o suprafata de 957,04 km 2, cuprinde un număr de 12
localităţi. Teritoriul se învecinează cu Regiunea Cernauti din Ucraina la Nord, Republica Moldova la
Est, județul Vaslui la Sud si judetele Suceava si Neamt la Vest fiind situat în administrația bazinală de
apă Siret-Prut.
Relieful: este caracteristic regiunilor de deal şi câmpie, cu altitudine intre 100 m si 600 m, punct
culminant în Dealul Mare –Tudora (587m), fiind în cea mai mare parte puţin proeminent, prezentând
vai largi, interfluvii netede şi pante reduse.
Geologie: Solurile sunt pretabile pentru pajişti, plantaţii vitipomicole, forestiere si fâneţe. Pătura de
sol conţine: cernoziomurile (in special pe dealurile mai joase si in zona de campie); cernoziomuri
cambice (pe dealurile inalte); soluri cenusii (in partea vestica a microregiunii); soluri brune luvice si
soluri brune (argiloluviale);Soluri aluviale si protosoluri aluviale (in lunca Jijiei). Însușirile fizicochimice ale cernoziomurilor, fac ca aceste soluri să aibă cea mai mare fertilitate din țară.
Clima: este temperat - continentală, cu veri calde (peste 390) şi ierni geroase ( sub minus 300). Media
anuală a precipitaţiilor depinde de locaţie, situându-se între 450 şi 600 mm. Vântul are direcţii şi
viteze diferite, dominant fiind cel din nord-vest vara şi primăvară şi cel dinspre sud-est iarnă şi
toamna. Media anuală a temperaturii aerului este de aproximativ 8-9°C.
Biodiversitate: Vegetatia- caracteristică zonei de silvostepă, alcătuită predominant din plante
ierboase în păşuni naturale şi din specii de plante suculente şi bulbifere, arbuşti ca: porumbarul,
măceşul, păducelul, etc. Pădurile sunt alcătuite din stejar, gorun, carpen, frasin, arţar, jugastru, ulm,
salcie, plop, tei si fag. Fauna este formată, în principal, din: mistreţ, căprioară, dihor, vulpe, jder,
iepure, prepeliţă, ciocănitoare, mierla, sturzul, gaiţa, piţigoiul, etc. Ihtiofauna Fauna acvatică
cuprinde specii de pești precum: cleanul, linul, bibanul, mreana, crapul, carasul, roșioara. Prezența a
numeroase specii de pești favorizează dezvoltarea sectorului pescăresc și implicit a celui turistic,
construirea în zonă a unor restaurante cu specific, atragerea de investitori, dezvoltarea acvaculturii
etc. Ramura turistica cu specific pescăresc, se poate dezvolta pe teritoriul FLAG, având în vedere
resursele naturale existente în zonă (raul Prut, raul Siret, Lacul Dracsani, Arii de protectie avifaustica
si Sit-uri de importanta comunitara).
Rețeaua hidrografică este constituită din: ape de suprafață ( Siret , Prut, Jijia si Sitna si afluentii lor);
ape subterane freatice și acvifere (pe cursul acestora au fost amenajate o serie de acumulări cu rol de
irigaţii si piscicol, cel mai important este iazul Dracşani – Suliţa de pe râul Sitna); lacurile (create prin
bararea văilor): Lebada, Stramb etc. Pe teritoriul FLAG sunt o multitudine de iazuri, precum: Dracşani,
Coşuleni, Meliuc, Ghidu, Costesti, Popauti, Puturosu, Stauceni, acumularea Catamaresti, Crac, Loiesti,
Cerchejeni. Localitatile din FLAG au suprafata cu luciu de apa astfel:

Comuna Rachiti este strabatuta in partea de sud-vest de paraul Sitna. Retaua hidrografica
este completata de iazuri: Meliuc-40 ha, Ghidu-23 ha, Costesti -80 ha, Popauti -10 ha si Puturosu -6
ha.

Comuna Stauceni este strabatuta de la nord la sud de raul Sitna, pe cursul caruia s-au
amenajat mai multe iazuri, printre care si Stauceni, bogat in peste si stuf.

Comuna Sulita este strabatuta din iazurile Dracşani şi Burla şi pârâul Ursoaia. “Iazul Dracşani
este format prin zăgăzuirea văii râului Sitna şi are o suprafaţă de 5-600 ha luciu apă, iar suprafaţa
inundabilă maximă ajunge la 800 ha. Este cel mai mare lac de luncă, iar ca mărime al doilea din
Moldova după Brateş. Apele ce se adună în el provin din topirea zăpezilor, din ploi, izvoare precum şi
din scurgerea Sitnei, pe a cărui curs se află. Fiind aşezat între dealuri, iazul primeşte anual cantităţi

mari de mâl ce provin din erodarea solului sub acţiunea ape. Iazul Burla este ceva mai “tânăr”, el fiind
“amenajat în 1962, pe cursul pârâului Ursoaia. Are o suprafaţă totală de 66 ha, din care 44 ha luciu de
apă”.
 Comuna Copalau este traversata pe direcţia NV-SE de raul Miletin, afluent drept al Jijiei cu o
lungime totală de 87 km, suprafaţa bazinului de 663 km2 şi izvorăşte din Dealul Crivăţ. Un afluent al
râului Miletin este pârâul Molosu. Pe teritoriul comunei se gasesc două iazuri de dimensiuni reduse,
in satulul Cerbu si în Poiana Jorovlea şi o balta in lunca Miletinului.
 Comuna Frumusica este strabatuta de raul Bahlui prin vestul si Iazul Ivascioaia la estul.
 Orasul Flamanzi are o suprafata de 4.1% ocupata cu ape, fiind traversat de raul Miletin (15
km)
 Comuna Deleni este strabatuta de raurile: Mitoc, Tulburea, si Jugani, in est fiind Lacul Stramb.
 Comuna Albesti este strabatuta de la nord la sud de raul Jijia, cu afluentul sau Hângerău.
 Comuna Roma are numeroase iazuri: Barsan, Teisoara, Gradina I si II, Staroste (40,12 ha),
Joianu si Iazul la Stani (15,68ha) aflate pe cursurile de apa: Morisca, Porcareasca si Cotargaci.
 Comuna Durnesti este strabatuta de paraul Corogea de nord la sud avand 8 iazuri mari, a
caror suprafata totala depaseste 130 hectare: Bratescu, Bour (Ponoara), Cucuteni, Valea Florii, Dupa
Gradini, Iazul Mare (Babiceni), Brosteni si Iazul Bulhacul Mare
 Comuna Baluseni are in teritoriul sau lacul Lebada (2.5 ha) fiind strabatuta de raul Sitna.
 Comuna Mihai Eminescu este strabatuta de râurile Sitna si Dresleuca, pârâurile: Humărie şi
Urechioi (Cerviceşti), Găvan (Ipoteşti), Haramin (Ipoteşti –Cătămăreşti Vale), Ioanei (Stânceşti) si 3
acumulări de ape: Acumularea Cătămăreşti- 120 ha, dotat cu staţie hidrologică de avertizare; Iazul
Crac -19 ha; Iazul Loieşti -10 ha.
Patrimoniul antropic:
- Patrimoniul cultural de interes national: Ansamblul Biserica Adormirea Maicii Domnului,
Conacul Cantacuzino-Deleanu, zidul de incinta- Deleni; Biserica Sfinţii Voievozi- Băluşeni;
- Monumente si situri antropice: Aşezare-cultura Cucuteni (în punctul "Dealul Boia")Frumusica, Fortificaţie (în punctul "Dealul Bobeica")- Mihai Eminescu
Comunitatea vizată de FLAG, cu referire la populația locală
Populația din zona de pescuit
După anul 1989, populația totală a României a înregistrat o scădere rapidă, tendinta foarte
pronunțată în zonele rurale. Numărul total de locuitori cuprinşi în teritoriul zonei pescaresti BotosaniIasi, conform datelor oficiale furnizate de INS din 2011, era de 65.938 persoane stabile, din care
16,49% reprezintă populaţia din mediul urban (Flămânzi), cu o densitate de 68,9 loc/km2.
Provocările specifice cu care se confrunta zona si pescuitul
Urmare a consultărilor cu factorii locali, au fost identificate problemele și nevoile sectorului
pescăresc, între care se remarcă investițiile reduse în sectorul pescuit, agricultură și industrie, lipsa
unor unități de prelucrare și valorificare a produselor piscicole, echipamentele și tehnologiile
depășite, cu productivitate și eficiență economica scăzută, cai de acces impracticabile, totodată fiind
găsite și soluțiile de revigorare, concretizate în doua măsuri in SDL. Diversificarea de noi specii cu
perspective comerciale bune, dar și îmbunătățirea condițiilor de muncă și securitate ale lucrătorilor
din activitatile pescărești, precum si investițiile în procesarea hranei pestilor, au în vedere creșterea
valorii adăugate a produselor pescărești, îmbunătățirea activității de procesare și comercializare
pentru produsele interne și susținerea piețelor de produse pescărești provenite din acvacultură și din
pescuit.
Actiunile propuse vor avea ca efect direct crearea de noi locuri de munca si mentinerea celor
existente, precum si adaugarea de plus valoare produselor locale. Elaborarea proiectelor se va face cu
respectarea prevederilor legislatiei de mediu, a ariilor protejate si a Siturilor Natura 2000. Se va avea
in vedere ca in cadrul proiectelor care prevad investitii in echipamente de productie sau masini de
transport specializate, sa se respecte normativele de mediu privind poluarea (apa, aer, sol, fonica).
Dezvoltarea turismului conduce la cunoașterea patrimoniului local și presupune activități de
promovare și difuzare care stimulează creșterea economică locală. Prin urmare, țintele pe care și le
propune aceasta strategie sunt dezvoltarea economică echilibrată a zonei, ocuparea forței de muncă,
coeziunea socială și incluziunea, protecția mediului și utilizarea responsabilă a resurselor natural, în
paralel cu consolidarea competitivității sectorului de pescuit, venind astfel în întâmpinarea

potențialelor riscuri ale teritoriului vizat. Deosebit de importantă este concluzia acceptată de întreaga
populație din zona pescărească, asupra necesității de diversificare a activităților economice, prin
crearea de oportunități alternative de ocupare pentru pescari și crearea de surse alternative de venit
pentru populație, prin valorificarea potențialului turistic și de mediu al zonei, toate acestea evitând
creșterea efortului de pescuit. Prin urmare, procesul de consultare, bazat pe principiul abordarii de
“jos în sus”, s-a dovedit a fi foarte important pentru elaborarea SDL a zonei pescărești a FLAG
“Asociatia Zona Pescareasca Iazurile Moldovei”, în vederea planificării programului în concordanță cu
nevoile reale ale populației locale si elaborării direcțiilor programatice ale instituțiilor locale
implicate, dar și pentru realizarea ghidurilor necesare apelurilor de proiecte. Avându-se în vedere
cele menționate anterior, se poate afirma că Strategia de dezvoltare locală integrată a zonei
pescărești este în primul rând orientată către perspectiva socială, economică și de mediu. De
asemenea, se va lua mereu în calcul componenta ecologică. Prin prezenta ariilor protejate din zonă,
precum şi prin importanţa protecţiei mediului, la nivel european şi mondial, este evidentă necesitatea
includerii acestui factor în orice activitate desfășurata. Instrumentele de colaborare și implicare a
comunității vor fi adaptate obiectivelor cuprinse în cadrul SDL, tipologiei beneficiarilor de proiecte,
populației cuprinse în zona țintă. In conformitate cu prevederile statutare, membrii FLAG vor
monitoriza permanent progresul înregistrat in implementarea SDL. Aceasta activitate se va concretiza
in Rapoarte periodice de activitate. Aceste documente vor fi postate pe pagina de internet a FLAGului si vor fi organizate diferite evenimente publice (conferințe, seminarii) de prezentare si dezbatere
a acestora. Planul de comunicare prezintă in detaliu diferitele instrumente si acțiuni de informare
permanenta a populației cu privire la progresul înregistrat in implementarea Strategiei. In
conformitate cu prevederile actelor statutare, atribuțiile membrilor sunt acelea de a elabora SDL și de
a urmări si sprijini implementarea acesteia, sens in care colaboreaza si cu alte organizații care
implementează diferite strategii/programe de dezvoltare și vor participa la diferitele sub-grupuri
tematice organizate la nivel local, județean sau regional. Aparatul tehnic FLAG va promova lansarea la
nivel local a apelurilor de proiecte, cu depunere continuă sau cu termen limită, după caz, conform
calendarului de activităţi agreat cu AMPOPAM, asigurând totodată publicitatea adecvată, in massmedia scrisa si on-line, in editii tiparite ale publicatiilor cu acoperire regionala, pentru a disemina
informatiile atat in jud. Botosani cat si in jud. Iasi, pe site-ul propriu, precum și prin organizarea de
evenimente de informare si campanii de animare, la nivelul intregului teritoriu deservit de AZPIM.

Populația:
Suprafața/ km2:
Densitatea populației [locuitori/ km²]
Tipul de zona a FLAG-ului
Bazin maritim (Lacuri / iazuri / amenajări
piscicole):
Arii protejate:

65.938 locuitori
957,04 Km2
68,90 loc/km2
Ape interioare, rurala
17,08 Km2
138,35 Km2

2. DESCRIEREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PESCUIT
Principalele obiective ale strategiei FLAG-ului
Obiectiv General
Dezvoltarea durabilă a Zonei Pescărești a Județelor Botosani si Iasi, prin promovarea și
susținerea creşterii competitivităţii economice pe termen lung şi a atractivităţii regiunii pentru
investiţii, prin valorificarea resurselor naturale si antropice, crearea de noi oportunităţi de ocupare a
forţei de muncă și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din zona vizată.
Obiective Specifice:
- Sporirea competitivitatii si viabilitatii intreprinderilor din Zona Pescareasca Iazurile Moldovei,
inclusiv prin imbunatatirea sigurantei si a conditiilor de lucru;
- Conservarea identității locale si promovarea potențialului turistic al zonei;
Viziunea strategiei
O dezvoltare durabila a teritoriului prin: dezvoltare economica echilibrata si echitabila; nivele
inalte de ocupare, coeziune sociala si incluziune, un inalt nivel de protectie a mediului si o utilizare
responsabila a resurselor naturale.

Sinteza strategiei FLAG
Strategia de dezvoltare locală integrată a “Asociatiei Zona Pescareasca Iazurile Moldovei” se
dorește a fi cadrul pentru o dezvoltare durabilă, prin valorificarea potențialului economic, natural și
uman existent, asigurând echilibrul între sistemele socio-economice și potențialul natural,
diversificând, dezvoltând și eficientizând sectoarele economiei zonale, pentru a îmbunătăți calitatea
vieții oamenilor, pentru creșterea implicării cetățenilor în identificarea de direcții de dezvoltare locală
clare și posibil de realizat. Oportunitatea oferită de FEPAM a mobilizat autoritățile publice si entitățile
private, să se asocieze într-un FLAG la nivelul județelor Botosani si Iasi. Pentru constituirea acestuia sau respectat criteriile impuse de legislatia nationala si europeanea in domeniu și s-a avut în vedere
faptul că mediul privat este o componentă deosebit de importantă (reprezentativitate de 63.64% in
cadrul FLAG). Inființarea FLAG „Asociatia Zona Pescareasca Iazurile Moldovei” și elaborarea SDL
aferente zonei, reprezintă rezultate ale unui larg proces de consultare bazat pe principiul abordării
„de jos în sus”, în urma căruia au fost conturate viziunea, obiectivul general al strategiei, obiectivele
specifice și măsurile menite să genereze o dezvoltare durabilă. Zona pescărească constituită este
coerentă din punct de vedere geografic, întinzându-se pe o arie mai mică decât echivalentul unui
județ și ocupând o suprafață de 957,04 Km2, populația din zonă este de 65.938 locuitori, iar
densitatea este de 68,90 loc/km2. Teritoriul aferent Zonei Pescărești se distinge prin potențialul
turistic autentic datorat existenței în zonă a unui patrimoniu natural și antropic bogat, de mare
valoare si atractivitate turistică, dar slab promovat. Posibilitatile de dezvoltare ale regiunii rezulta atat
din deosebita atractivitate a naturii si a mediului, cat si din cultura cu specific preponderant agricol.
Doar daca se vor pastra aceste atuuri, zona va putea fi exploatata durabil din punct de vedere
economic. Pe de alta parte, populatia va fi receptiva pentru protejarea naturii si conservarea culturii,
doar daca va avea un beneficiu economic sau personal in urma acestora.
Prin urmare, prezenta strategie are in vedere aceste componente si doreste sa imbine inovativ
avantajele comparative ale zonei in vederea transformarii acestora in avantaje competitive, fiind
orientată, în primul rând către perspectiva socială, economică și de mediu, fără a neglija dezvoltarea
sectorului pescăresc.
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)

% din bugetul
strategie alocat
pentru acest
obiectiv

5

50

4

15

4

10

4

15

4

10

3. INFORMATII PRIVIND BUGETUL
Alocarea publică totală a FLAG-ului pentru perioada 2014-2020 (a+b): 7.290.450 lei / 1.593.750 Euro,
Din care:
- POPAM (Programul pentru Pescuit și Afaceri Maritime): 5.832.360 lei / 1.275.000 Euro (valoare
alocată implementării proiectelor din POPAM)
- Cheltuieli de functionare si animare: 1.458.090 lei / 318.750 Euro, din care:
* Co-finantare FEPAM: 1.093.567,5 lei / 239.062,5 Euro
* Co-finantare (BN): 364.522,5 lei / 79.687,5 Euro

4. PARTENERIAT
Descrieti partenerii / tipurile de organizații care alcătuiesc parteneriatul dvs./alţi actori cheie:
36,36 % actori din sectorul public;
63,64 % actori din sectorul privat și societății civile.
FLAG-ul reprezinta o grupare echilibrata si reprezentativa pentru zona pescareasca Botosani-Iasi,
formata din parteneri publici, parteneri privati-inclusiv din sectorul pescaresc si organisme nonguvernamentale: 12 UAT-uri, 2 ONG-uri, 16 reprezentanti ai sectorului privat si 3 persoane fizice.
Cele 33 entitati sunt reprezentative pentru POPAM prin faptul ca unitatile administrative sunt
limitrofe si asigura un terioriu omogen.
Toti membrii FLAG-ului dispun de resurse umane si materiale astfel incat implementarea SDL sa se
faca cu succes. Constituirea FLAG-ului aduce o serie de avantaje:
• Diversitatea domeniilor în care activează și pot aplica actorii privați: acvacultura si pescuit de
agrement, colectare, prelucrare, ambalare, comercializare, etc
• Diversitatea formelor de organizare:IMM-uri, autorități publice, societatea civilă;
• Impulsionarea parteneriatului între entități având interese economice și sociale comune.
Componenta FLAG “Asociatia Zona Pescareasca Iazurile Moldovei”
- I - Parteneri publici
1. Comuna Copalau
2. Comuna Stauceni
3. Comuna Frumusica
4. Orasul Flamanzi
5. Comuna Deleni
6. Comuna Albesti
7. Comuna Baluseni
8. Comuna Rachiti
9. Comuna Roma
10. Comuna Sulita
11. Comuna Mihai Eminescu
12. Comuna Durnesti
Procent din total membri FLAG 36,36%
- II - Parteneri privați
1. Campioserv Point SRL
2. Tati SRL
3. Ivanov Cristina Intreprindere Individuala
4. Peste Auriu SRL
5. Murariu A Petru Intreprindere Individuala
6. Oloeriu Elena Intreprindere Individuala
7. Servicii Comunale Drum Construct SRL
8. Zmau Mihai Marius Persoana Fizica Autorizata
9. Pirania SRL
10. Impex Dona SRL
11. Navodul Star SRL
12. Tudose C Radu Intreprindere Individuala
13. Teranit Invest SRL
14. Chinel Prodcom SRL
15. Silvocad Chinel SRL
16. Piscicola SA
- III - Societate civilă
1.Asociatia Piscicultorul Sulita
2.Lupu Mihai
3.Zmau Dumitru
4.Chitanu Mihai
5.Asociatia Eco-Medium

5. DATE DE CONTACT
Preşedinte: Gheorghe NISTOR
Manager FLAG: Ovidiu TABARCEA
Adresă: Com. Sulita, str. Principala nr. 125, Jud. Botosani
E-mail: flagbotosaniasi@gmail.com
Telefon: 0744 21 71 51

Site web: www.piscicultorulbt.ro
Fax: _____-_____

