FIȘĂ DE PREZENTARE FLAG
Denumire : FLAG GIURGIU TRADIȚIA PESCUITULUI DUNĂREAN
Țara: România
Regiunea: Sud - Muntenia
Operațional: 2007-2013 si 2014-2020 : Flag Giurgiu Tradiția Pescuitului Dunărean a funcționat atît în
sesiunea 2007-2013 cît si în sesiunea 2014-2020 și este constituit ca entitate in baza O.G. nr.26 din
2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
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DESCRIEREA ZONEI SI PRINCIPALELE PROVOCARI
Teritoriul FLAG Giurgiu-Tradiția Pescuitului Dunărean in suprafața totala de 1.232,91 km

2

este

situat in partea de sud si centrala a judetului Giurgiu,fiind delimitat pe latura sudica pe o distanța de
aproximativ 55 km de Fluviului Dunărea si cuprinde conform recensamantului din 2011 , o populatie
de 107.800 persoane.
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FLAG-ul reunește un număr de 15 așezări rurale și municipiul Giurgiu și cuprinde o zonă
coerentă din punct de vedere functional in privinta aspectelor :



geografice :exista continuitate teritoriala asigurata de vecinatatea UAT-urilor componente;



economice :exista activitate economica in zona , inclusiv activitate de acvacultura si pescuit
precum si un potential ridicat de dezvoltare si diversificare ;



sociale :

exista forta de munca disponibila in zona ,care sa contribuie la indeplinirea

obiectivului specific al Prioritatii Uniunii (PU 4).


UAT-uri componente ale zonei de pescuit și de acvacultură

Nr. crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Denumire UAT/cartier

Municipiul Giurgiu
Băneasa
Călugăreni
Daia
Gostinu
Izvoarele
Malu
Mihai Bravu
Oinacu
Putineiu
Răsuceni
Schitu
Singureni
Slobozia
Stănești
Stoenești
TOTAL zonă de pescuit și acvacultură

Suprafață (km2)

46,94
110,96
119,37
63,60
51,33
140,08
52,05
66,54
46,91
88,26
89,29
76,47
57,42
79,67
95,89
48,13
1232,91

Descrierea zonei
FLAG-ul Giurgiu - Tradiţia Pescuitului Dunărean se află în judeţul Giurgiu care este situat în
sudul României, având o suprafaţa totală de 3.526 km² şi o populaţie de peste 280.000 locuitori.
Relieful judeţului este format din subdiviziuni ale Campiei Romane: Campia Gâvanu-Burdea , Campia
Burnazului , terasele şi luncile Dunării, Argeşului şi Neajlovului.
Climatul zonei este unul temperat de câmpie, cu temperatura medie anuală de 10,5-11°C şi
precipitaţii de 500 mm. Vegetaţia iniţiala, de păduri de câmpie, a fost aproape în întregime înlocuită
cu diverse culturi agricole.
Reţeaua hidrografică este alcătuită din râurile care drenează teritoriul judeţului, din
această categorie făcând parte Argeşul cu afluenţii săi principali ( Sabarul, Neajlovul); fluviul Dunărea
reprezintă colectorul general şi pe o lungime de 72 km desparte judeţul de Bulgaria; cel mai
important lac este Comana, situat în lunca Neajlovului.
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Teritoriului FLAG in suprafata totala de 1.232,91 km2, reprezentand cca 34,97% din suprafata
judetului Giurgiu (3.526 km2 ) este delimitat pe toata latura sudica pe o lungime de cca 55 km, de
fluviul Dunarea.
Relieful variat, compus din lunca si terasele Dunarii in partea de sud , dar si de campul inalt al
Campiei Burnazului si al Campiei Gavanu Burdea in partea centrala si de nord, alaturi de o retea
hidrografica bogata (raurile Neajlov , Calnistea si o serie de afluienti mai mici ai acestora) au permis
aparitia unor suprafete mari de ape sub forma de lacuri/iazuri /amenajeri piscicole , naturale (de
luncă și de vale) sau artificiale (prin bararea văilor cu scurgere temporară sau cu debit mic).
Vecinătatea sa cu cel de-al doilea fluviu european ca mărime şi ca importantă, precum şi
suprafeţele mari de apă din interior atestă importanţa dar si potentialul de dezvoltare pe care il au
acvacultura si pescuitul in teritoriul FLAG Giurgiu.
Din analiza datelor prezentate rezulta ca zona/teritoriul in care se doreste punerea in aplicare a
strategiei de dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii indeplineste cumulativ toate
criteriile cerute de Ghidul solicitantului – Masura III.2:


Are o populatie de 107.800 de locuitori ( < 150.000 locuitori);



Suprafata zonei este de 1.232,91 km2, reprezentand cca 34,97% din suprafata judetului Giurgiu
(3.526 km2 );



Zona este coerenta din punct de vedere functional in privinta aspectelor geografice, economice si
sociale;



Este o zona cu tarm fluvial, avand expunere la Dunare pe toata latura sudica pe o lungime de cca.
55 km;



Zona include amenajeri piscicole detinatoare de licenta de acvacultura, cu un nivel semnificativ
prezent si viitor ,de ocupare a fortei de munca in domeniul pescuitului si acvaculturii;



Sectorul pescaresc din cadrul parteneriatului este reprezentat de Asociatia Pescarilor Profesionisti
“Abramis 2003” cuprinzand un numar de 67 de pescari comerciali, A.J.V.P.S. Giurgiu precum si de
5 unitati de acvacultura cu licenta A.N.P.A.

Aspecte privind patrimoniul natural din zona FLAG

Relieful zonei in care se dezvolta FLAG-ul Giurgiu - Tradiţia Pescuitului Dunărean este caracterizat
de o varietate de forme, specifice poziţionării de-a lungul fluviului Dunărea si dezvoltarii catre nord
spre zona inalta a Campiei Roamane : Campia Burnazului si Campia Gavanu - Burdea
Partea de sud a teritoriului FLAG dezvoltata in lungul Dunarii pe distanta de 55 Km, pe tritoriul
UAT Malu, Slobozia, Giurgiu, Oinacu si Gostinu este situata la contactul dintre zona inalta a Campiei
Burnazului şi luncă şi reprezintă unitatea geomorfologică cea mai tânără a reliefului, în mare parte
rezultat al acţiunii Dunării, constituit fiind din luncă, insule, bălti şi canale (braţe).
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Suprafaţa dintre fluviu şi Câmpia Burnazului, cu lăţimi variabile, este subdivizată în: grind, lunca
internă, lunca externă şi uneori terasa de luncă, dispuse longitudinal şi inegal dezvoltate; lângă albia
minoră se desprinde fâşia grindurilor, cu înălţimi de 1-5 m şi cu lăţimi de la câteva zeci până la câteva
sute de metri.
După o fâşie de tranziţie, se conturează zona mai joasă a depresiunilor şi cuvetelor lacustre mai
spre nord, la contactul cu terasele detaşându-se uneori încă o fâşie. Prima terasă, situată la doar 3-4
m deasupra luncii, este urmată de o a doua, ce se înalţă cu 13-14 m deasupra luncii, culminând cu
zona inaltă a Câmpiei Burnazului, de 60-65 m ce domină lunca fluviului si Campia Gavanu Burdea.
Zona de campie inalta beneficiază de cursuri de apă și terase derivate din râurile Câlniștea și
Neajlov, cu altitudini cuprinse între 14 m si 150 m.
Un element de mediu foarte important in analiza teritorială a FLAG-ului din punct de vedere al
potențialui pescăresc îl reprezintă rețeaua hidrografică, acesta fiind avantajat de suprafața de apă,
floră și faună de care dispune.
Zona FLAG Giurgiu - Tradiţia Pescuitului Dunărean pe langa fluviul Dunarea la sud, este
strabatuta in principal de raurile Neajlov si Calnistea si de o serie de afluienti mai mici ai acestora :
raul Iodana (Calugareni), raul Ismar (Izvoarele si Schitu) , raul Glavacioc(Schitu) , raul Silistea
(Izvoarele), raul Racu (Schitu), raul Dadilovat (Mihai Bravu), raul Valea Gurbanului (Mihai Bravu) , raul
Vartop si raul Balaria (Singureni) . Zona de lunca , la Slobozia este udata de raul Parapanca
Teritoriul cuprinde o suprafață ocupata de fluviul Dunarea cu ostroavele sale
(Mocanu,Ciobanu si Mocanasu/Giurgiu , ostrovul si bratul Ileana/Gostinu, Dinului si si bratul CamaDinu/Malu, bratul Smarda si bratul Ara/Oinacu, Ostrovul Cioroiu si bratul Radu/Slbozia) si de o serie
de râuri din lunca , terasele Dunarii si zona inalta de campie de cca 37,768 km2 precum si o serie si
lacuri /bălți /iazuri /amenajeri piscicole cu o suprafață de aproximativ 15,52 km 2 luciu de apă.
Suprafață zonă
Km2
1.232,91

Arii naturale
protejate
Km2
1.141,93

Lacuri / iazuri /
amenajări piscicole
Km2
15,52

Lungime tărm / ape
interioare
Km
55

Lacurile/iazurile /amenajerile piscicole din teritoriul FLAG Giurgiu sunt naturale (de luncă și de vale)
și artificiale. Lacurile artificiale sau iazurile sunt realizate prin bararea văilor cu scurgere temporară
sau cu debit mic, în scopul regularizării și menținerii unui volum de apă necesar agriculturii şi
pisciculturii. Aceste acumulări sunt administrate de diferiţi agenţi economici sau de către primăriile
localităţilor respective. Fondul piscicol din teritoriul FLAG Giurgiu este unul impresionant și divers
(spre exemplu crap, caras, șalău, știucă) .
Teritoriul FLAG-ului Giurgiu - Tradiţia Pescuitului Dunărean, cuprinde conform recensamantului din
2011 , o populatie de 107.800 persoane compusa în proporţie de 43,09% din populaţie rurală şi
56,91% populaţie urbană. Din total populatie , un numar de 55.146 (51,16%) persoane sunt femei iar
52.654 (48,84%) persoane sun barbati.
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Nr.
crt
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Denumire UAT/cartier
Femei

Municipiul Giurgiu
Băneasa
Călugăreni
Daia
Gostinu
Izvoarele
Malu
Mihai Bravu
Oinacu
Putineiu
Răsuceni
Schitu
Singureni
Slobozia
Stanesti
Stoenesti
Total zonă de pescuit și acvacultură
Sursa : DJS Giurgiu – conf. recensamant populatie 2011

Populație
Bărbați

31.337
2.639
3.132
1.475
1.058
2.038
1.177
1.349
1.703
1.260
1.373
1.063
1.660
1.190
1.527
1.165
55.146

30.016
2.588
3.016
1.376
974
1.892
1.199
1.237
1.654
1.226
1.279
922
1.531
1.187
1.473
1.084
52.654

In intervalul 2011 – 2015 s-au inregistrat urmatoarea evolutie si tendinte demografice
U.A.T.
Populație zonă pescărească
Evoluție Soldul
Soldul
migrării natural

Municipiul
Giurgiu
Băneasa
Călugăreni
Daia
Gostinu
Izvoarele
Malu
Mihai
Bravu
Oinacu
Putineiu
Răsuceni
Schitu
Singureni
Slobozia
Stanesti
Stoenesti
Total
%

2011
61.353

Sub 20
ani
ultimii
trei ani

Peste
60 ani
ultimii
trei ani

2015
69.674

+8.321

-348

-127

12.023

13.163

5.227
6.148
2.851
2.032
3.930
2.376
2.586

5.048
5.597
2.623
1.951
3.515
2.233
2.476

-179
-551
-228
-81
-415
-143
-110

-15
21
-6
1
14
14
18

-35
-65
-43
-38
-81
-34
-9

987
1.097
461
312
591
312
542

1.475
1.597
935
765
1.297
840
715

3.357
2.486
2.652
1.985
3.191
2.337
3.000
2.249
107.800

3.348
2.353
2.334
1.742
3.068
2.357
2.650
2.022
112.991

-9
-133
-318
-243
-123
-20
-350
-227
+5.191
+4,82%

12
5
-5
-9
24
11
29
15

-46
-45
-47
-33
-34
-31
-31
-51
- 750

509
1.247
434
735
481
916
331
665
625
882
420
671
482
876
361
753
19.968 27.532
17,67% 24,37%

Dupa cum se poate observ din tabelul de mai sus,la nivel de FLAG numărul de persoane de peste 60
de ani este cu aproximativ 37,9% mai mare decât numarul persoanelor sub 20 de ani, ceea ce relevă
tendinţa de îmbătrânire a populaţiei.
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Trebuie mentionat faptul ca situatia este mult imbunatatita de structura populatiei din mediul
urban (municipiul Giurgiu) unde populatia de peste 60 de ani depaseste cu doar 9,5% pe cea cu varsta
sub 20 de ani.
In fapt, la nivelul celor 15 UAT – uri din rural , gradul de imbatranire este mult mai avansat,
populatia peste 60 de ani fiind cu cca 80,9 % mai mare decat cea sub 20 de ani.
Acest fapt este o consecinţă a migraţiei tineretului spre oraşe (în special în Bucureşti, care se află la
o distanţă de circa 64 km) şi în străinătate, dar mai ales a scăderii natalităţii în teritoriu, soldul natural
fiind de asemenea negativ.
O altă problemă pe care o întâmpină populaţia FLAG-ului, este ca in toate cele 15 UAT-uri
din mediul rural se inregistreaza o scadere a numărului de locuitori cu peste 3.130 de persoane , în
doar 4 ani . Aceasta scadere in medie a populatiei FLAG din mediul rural cu cca 6,7% in perioada
2011 – 2015, este cauzata in principal de soldul natural negativ şi de imbatranirea populaţiei,
fenomenul fiind unul deosebit de grav, întrucât semnifică depopularizarea treptată a zonei, ceea ce
implică seriose probleme de ordin economic şi social, în timp.
Rata soldului natural calculat la 1000 locuitori este de (– 6,64) la nivelul teritoriului FLAG,
diferentiindu-se de la( -1,8) in municipiului Giurgiu la (- 14,38 ), in UAT-urile din rural.
Toate acestea reprezintă un motiv în plus pentru care găsirea de soluţii pentru determinarea
tineretului să rămână în localitățile natale şi pentru creşterea natalităţii .
Obiectivul Masurii III.2. din Programului Operaţional pentru Pescuit îl reprezintă promovarea
cresterii economice , a incluziunii sociale si a crearii de locuri de munca . Pentru a atinge acest
obiectiv, este necesară prezentarea contextului economic, social şi de mediu, prezentând aceste
aspecte la nivel judeţean şi regional, pentru o mai bună înţelegere a situaţiei de la nivelul FLAG-ului.
Gradul de dezvoltare economică a teritoriului este direct condiționat de gradul de
dezvoltare socială și culturală, de existența unor tradiții economice și de existența unei comunități
locale cu identitate proprie.
Analizele recente la nivelul României, disting anumite zone tradiţionale, caracterizate printr-o
dezvoltare insuficientă, la nivelul mai multor paliere: rată înaltă a şomajului structural; pondere
ridicată a populaţiei ocupate în agricultură; o rată a mortalităţii infantile mai mare decât media pe
ţară; tendinţă semnificativă a emigrării, determinată de lipsa locurilor de muncă; infrastructură de
bază necorespunzătoare; un nivel scăzut al investiţiilor directe pe locuitor în raport cu media pe ţară.
Astfel de zone pot fi identificate în judeţele Botoşani şi Vaslui (în cadrul regiunii de
dezvoltare Nord-Est), Giurgiu şi Teleorman (regiunea Sud-Muntenia), Dolj şi Olt ( regiunea Sud-Vest
Oltenia), Maramureş şi Bistriţa-Năsăud (regiunea Nord-Vest).
Spre exemplu, cel mai mic procent al salariaţilor din industrie se înregistrează în judeţele Giurgiu
(0,4%), Ialomiţa (0,7%), Mehedinţi (0,8%), Călăraşi (0,9%).
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Un indicator de baza in caracterizarea activitatii economice din zona de pescuit si acvacultura ce
tine de teritoriul FLAG Giurgiu - Tradiţia Pescuitului Dunărean este numarul de firme si sectoarele
economice in care acestea sunt active
In UAT-urlie din cadrul FLAG , au depus situatii financiare la sfarsitul anului fiscal 2015 un numar de
2.442 de firme , din care 1.116 nu au avut angajati :

Total întreprinderi

Micro –întrep. cu
1-9 salariaţi
Număr
%
1.136
46,52

2.442
din care :
2.037 in mediul urban
936
405 in mediul rural
200
Sursa : D.J.S. Giurgiu

Întreprinderi cu
10 - 49 salariaţi
Număr
%
157
6,43

45,95 132
49,38 25

6,48
6,17

Întreprinderi cu 50250 salariaţi
Număr
%
31
1,27

Întreprinderi cu peste 250
salariaţi
Număr
%
2
0,08

28
3

2
0

1,37
0,74

0,098
0

Unul dintre domeniile de impact asupra dezvoltării economice este reprezentat de piaţa forţei de
muncă. Evoluţiile de pe piaţa muncii atât în ceea ce priveşte oferta cât şi cererea pot oferi o imagine
asupra posibilităţilor de dezvoltare a zonei FLAG.
Nivelul de pregătire al resurselor umane, necesarul de specializări precum şi calitatea formării în
vederea reconversiei profesionale constituie elemente esenţiale în formularea unor direcţii de
dezvoltare socio-economică a teritoriului FLAG.
Pentru caracterizarea pietei muncii si a fortei de munca ocupata din zona de pescuit si de avacultura
prezentam in continuare caracteristicile si evolutia pietei muncii si a fortei de munca la nivelul
judetului Giurgiu ,cu care se aseamana :
Resursele de munca la nivelul judetului in perioada 2010 – 2014 au oscilat intre 170.900 si 177.300 de
persoane, reprezntand cca. 61,6 % - 63,22 % din populatia judetului.
Rata de ocupare a resurselor de munca a variat intre 48,8% - 50,7% , mult sub rata de ocupare
nationala ( 59,6% - 66,9%) , rezultand o populatie ocupata civila intre 85.200 si 89.800 persoane.
Elaborarea strategiei pentru zona de pescuit a implicat actorii locali ai FLAG-ului Giurgiu - Tradiţia
Pescuitului Dunărean în efectuarea unei analize comune a situaţiei de pe teritoriul lor, aceasta
bazându-se pe o analiză complexa bazata pe identificarea punctelor forte, punctelor slabe, a
oportunităţi şi a ameninţărilor.

Analiza situaţiei a permis identificarea provocărilor pentru dezvoltare, definirea strategiei şi a
obiectivelor acesteia şi obţinerea unui acord privind priorităţile dezvoltării. Strategia locală integrată
rezultată vizează o zonă clară, bine definită, şi ţine seamă de preocupările unei game largi de părţi
interesate din această zonă. Procesul participativ al dezvoltării strategiei are următoarele obiective
care se referă atât la strategia în sine, cât şi la procesul de dezvoltare general:
-obţinerea unei inţelegeri comune a principalelor probleme, nevoi şi oportunităţi ale unei zone
pescăreşti locale;
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-identificarea şi obţinerea unui acord referitor la importanţa zonei în întregul ei, pentru diferite
grupuri, în special comunităţi pescăreşti locale, şi pentru diferite părţi ale teritoriului;
-identificarea şi dezvoltarea în mod colectiv a percepţiei corecte a principalelor cauze ale
acestor probleme precum şi a punctelor forte şi a oportunităţilor care pot fi aplicate în
soluţionarea lor;
-conştientizarea ameninţărilor şi oportunităţilor externe comune şi a implicaţiilor acestora;
dezvoltarea unei viziuni comune şi realizarea unui acord cu privire la o strategie pentru
-obţinerea acestei viziuni, care poate fi utilizată ca element principal în angajarea actorilor
interni şi externi cheie;
-obţinerea unui acord referitor la ceea pe poate fi realizat cel mai bine prin Masura 3.2. (spre
deosebire de alte programe) stabilirea paşilor şi a măsurilor potrivite pentru că aceasta să
devină realitate.
Formarea şi consolidarea grupului local în vederea elaborării strategiei locale integrate s-a format în
următoarele etape:
1. Formarea unei echipe alcătuite din membri beneficiari şi din consultanţi, pentru a colabora la
identificarea problemelor, elaborarea analizelor, stabilirea obiectivelor-cheie, identificarea acţiunilor
prioritare şi întocmirea planului financiar. Această echipă are un rol important în realizarea strategiei,
având următoarele responsabilităţi:


Scanarea tuturor resurselor de date relevante (baze de date statistice, informaţii furnizate de
diverse instituţii locale etc.) pe care experţii le evaluează în scopul de a le evidenţia.



Organizarea acestor informaţii

într-o ordine logică pentru a se înlesni analizarea lor,

identificarea oricăror lacune care trebuie completate şi schiţarea punctelor-cheie relevante.
Acestea sunt secţiunile ce au acoperit teritoriul şi caracteristicile sale, transporturile,
infrastructura, populaţia, sectorul pescăresc, mediul social, economia şi piaţa forţei de muncă;


Stabilirea diagnosticului zonei. Această echipă colaborează alături de alte persoane
competente, relevante şi care posedă cunoştinţe şi informaţii importante şi detaliate
referitoare la teritoriu.



Formularea atentă a obiectivelor şi a măsurilor impuse de rezultatele diagnosticului, precum
şi a planului financiar.

2. De-a lungul perioadei de implementare a proiectului depus pe Măsura III.1, au avut loc 2
întâlniri cu caracter general (animarea teritoriului), pentru informarea şi sensibilizarea publicului
asupra proiectului precum şi întâlniri cu actori relevanţi din fiecare localitate. Au fost prezentate
oportunităţile cu care se vor întâlni factorii locali relevanţi pentru sectorul de pescuit şi au fost
identificate problemele şi necesitaţile din zonă, precum şi în ce proiecte sunt dispuşi a înveşti aceştia
pentru îmbunătăţirea sectorului pescăresc.
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3. Toţi cei 14 reprezentanţi ai fiecărui partener au avut mai multe intalniri de lucru precum si un
schimb de bune practici data fiind amploarea şi complexitatea activitatii de elaborare si
implementare a strategiei, precum şi a monitorizării proiectelor ulterioare.

Populația:
Suprafața/ km2:
Densitatea populației [locuitori/ km²]
Tipul de zona a FLAG-ului
Bazin maritim:
Arii protejate:
Sit Natura 2000- Vedea-Dunare (ROSPA0108 )
Situl este important pentru populatiile
cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Platalea
leucorodia, Egretta garzetta, Nycticorax
nycticorax, Ardeola ralloides,Aythya nyroca,
Haliaeetus albicilla, Ciconia nigra dar şi pentru
Himantopus himantopus, Sterna hirundo şi
Sterna albifrons. Situl este important in perioada
de migraţie, în primul rând pentru speciile de
păsări acvatice. Iarna se remarcă prezenţa în
număr relativ mare a codalbilor şi a păsărilor
acvatice.
Sit Natura 2000 Comana (ROSPA0022 )
Studiul biologic al zonei Comana a scos în
evidenţă importanţa ştiinţifică a numeroase
habitate naturale (păduri şi pajişti) tipice pentru
zona de câmpie sudică cu puternice caractere
specifice, uneori chiar unicate, identificate într-o
structură naturală apropiată de optim , alternate
cu terenuri umede, agricole, aşezări rurale în care
se desfăşoară activităţi economice tradiţionale.
Sit Natura 2000 Comana (ROSCI0043)
Sit biologic remarcabil pentru flora pădurilor de
la Comana este faptul că întruneşte specii din
zone şi etaje de vegetaţie foarte diferite şi cu
ecologie aparte, alături de speciile de foioase
tipice pădurilor de câmpie cât şi celor de
silvostepă.
Parcul natural Comana
Decizia de constituire a parcului a fost adoptata
in baza documentatiei tehnice si stiintifice
elaborate inca din anul 1954 de catre Academia
Romana in vederea delimitarii si protejarii a doua
arii de importanta floristica deosebita, respectiv
Rezervatia Stiintifica de ghimpe (Ruscus
aculeatus) si Rezervatia Stiintifica de bujor
(Paeonia peregrina). Acestor doua rezervatii li s-a
adaugat incepand din anul 2004 Balta Comana,
ca rezervatie naturala si zona de protectie
avifaunistica.
Sit Natura 2000 Ostrovul Lung-Gostinu

107.800 persoane
1.232,91 Km2
1,43 loc/km2
ape interioare

Giurgiu,Slobozia,
Malu

Baneasa,Calugareni,
Mihai Bravu,
Singureni,

Baneasa,Calugareni
, Mihai Bravu,
Singureni, Schitu, Stoenesti

Baneasa,Calugareni,
Mihai Bravu,
Singureni,

Gostinu,Oinacu
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(ROSPA0090)
Acest sit reprezintă una dintre întinsele zone
umede care se succedau în Lunca Dunării
Inferioare. Cea mai mare parte a acestei zone era
acoperită de fosta Baltă Greaca care a fost
desecată în anul 1965, în prezent terenurile
recuperate sunt folosite ca terenuri agricole.
Cuprinde habitate de pădure, pajişti, zăvoaie şi
bălţi. Toate acestea reprezintă adevărate areale
pentru cuibăritul şi hrana multor specii de păsări,
inclusiv pentru speciile rare
Sit Natura 2000 Gura Vedei -Saica –
Slobozia(ROSCI0080)
Este un sit natura 2000 de importanță
comunitară (SCI) desemnat în scopul protejării
biodiversității și menținerii într-o stare de
conservare favorabilă a florei spontane și faunei
sălbatice, precum și a habitatelor naturale aflate
în arealul zonei protejate
Sit Natura 2000 Valea Calnistei ( ROSPA0146 )
Sit Natura 2000 - Zonă importantă pentru speciile
de păsări acvatice, în special pentru efectivele
cuibăritoare de Aythya nyroca. Zonele agricole şi
corpurile de pădure din perimetrul sitului sunt
importante pentru efectivele cuibăritoare de
Coracias garrulus şi Emberiza hortulana.

Gostinu, Oinacu,
Slobozia, Malu

Izvoarele, Rasuceni,
Schitu

1. DESCRIEREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PESCUIT
- Principalele obiective ale strategiei FLAG-ului
- Sinteza strategiei FLAG

Strategia de dezvoltare locală integrată a acestui teritoriu reprezintă un instrument de importanţă
capitală în dezvoltarea zonei pescăreşti cuprinsă de FLAG Giurgiu - Tradiţia Pescuitului Dunărean.
Scopul acestui proiect este de a realiza un diagnostic corect şi realist asupra zonei, identificarea
principalelor atuuri şi probleme, a oportunităţilor şi a riscurilor ce pot surveni, precum şi formularea
priorităţilor, a obiectivelor şi a măsurilor necesare a fi implementate în vederea dezvoltării durabile a
zonei pescăreşti.
FLAG-ul Giurgiu - Tradiţia Pescuitului Dunărean este situat în judeţul cu acelaşi nume, si
reuneşte 16 unitati administrativ teritoriale din care 15 comune şi municipiul Giurgiu, acoprind un
teritoriu compact coerent din punct de vedere unctional

in privinta aspectelor geografice ,

economice si sociale.
Teritoriului FLAG in suprafata totala de 1.232,91 km2, reprezentand cca 34,97% din suprafata
judetului Giurgiu (3.526 km2 ) este delimitat pe toata latura sudica pe o lungime de cca 55 km, de
fluviul Dunarea.
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Relieful variat ,compus din lunca si terasele Dunarii in partea de sud , dar si de campul inalt al
Campiei Burnazului si al Campiei Gavanu Burdea in partea centrala si de nord, alaturi de o retea
hidrografica bogata (raurile Neajlov , Calnistea si o serie de afluienti mai mici ai acestora) au permis
aparitia unor suprafete mari de ape sub forma de lacuri/iazuri /amenajeri piscicole , naturale (de
luncă și de vale) sau artificiale (prin bararea văilor cu scurgere temporară sau cu debit mic).
Vecinătatea sa cu cel de-al doilea fluviu european ca mărime şi ca importantă, precum şi
suprafeţele mari de apă din interior atestă importanţa dar si potentialul de dezvoltare pe care il au
acvacultura si pescuitul in teritoriul FLAG Giurgiu.
In cele 16 UAT -uri din cadrul FLAG-ului Giurgiu - Tradiţia Pescuitului Dunărean, traieste
conform recensamantului din 2011 , o populatie de 107.800 persoane .
Din total populatie , un numar de 55.146 (51,16%) persoane sunt femei iar 52.654 (48,84%) persoane
sun barbati.
Parteneriatul este compus din 14 membri reprezentativi pentru pescuit şi acvacultura , protecţia
mediului, turism, administratie locala si probleme sociale, din care parteneri publici 3 (21,42%) ,
parteneri privati 6 (42,87%) si societatea civila 5 (35,71%) respectând recomandările FEP şi anume că
membrii privati si ONG-urile trebuie sa reprezinte minim 51% din totalul membrilor atatat la nivelul
FLAG cat si la nivel decizional.
Prima parte, cea de prezentare a teritoriului - analiza diagnostic a fost cea în care

s-au

identificat şi s-au analizat caracteristicile zonei. Principalele aspecte identificate evidenţiază probleme
de ordin economic şi social, precum îmbătrânirea populaţiei, o evoluţie nefericită a pieţei muncii,
şomajul ridicat, scăderea numărului de pescari, situaţie financiară nesatisfăcătoare a agenţilor al
căror domeniu de activitate îl reprezintă pescuitul sau acvacultura.
Între oportunităţi sau avantaje ale zonei am identificat poziţia geografică cu foarte bune
perspective economice şi de dezvoltare a sectorului , patrimoniu de mediu cu mari posibilităţi de
valorificare, care trebuie protejat şi menţinut, oportunitatea de dezvoltare a ecoturismului pescăresc
datorită cererii ridicate din partea turiştilor, 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.
Obiectivul global al strategiei a fost conceput luând în considerare toţi factorii care
influenţează zona din punct de vedere eeconomic, social si de mediu incercand sa integreze toate
priorităţile identificate si sa fie in acelasi timp în conformitate cu Prioritatea Uniunii Europene 4
(P.U.4) de “Crestere a gradului de ocupare a fortei de munca si sporirea coeziunii teritoriale” si cu
obiectivul specific 4 “Promovarea creşterii economice, a incluziunii sociale, a creării de locuri de
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muncă şi furnizarea de sprijin pentru cresterea sanselor de angajare si a mobilitatii fortei de munca in
cadrul comunitatilor costiere si interioare, dependente de pescuit si acvacultura, inclusiv diversificarea

Obiectivul global al strategiei îşi propune dezvoltarea durabilă a zonei ,prin

sprijinirea

cresterii economice , crearea de locuri de munca ,sprijinirea si promovarea sectorului pescaresc si
diversificarea activitatilor legate de pescuit si acvacultura, generatoare de valoare adaugata.
Măsurile propuse prin strategie se referă la :
Masura 1 - Diversificarea activităților și sprijinirea comunităților pescărești, crearea de valoare
adăugată și de locuri de muncă în teritoriul FLAG;
Măsura nr.2 :Promovarea zonei și a produselor pescărești din teritoriul FLAG
Prin implementarea prezentei strategii se doreşte sprijinirea creşterii economice a zonei,
crearea de locuri de muncă,sprijinirea comunității pescaresti și diversificarea activităților ,precum si
promovarea zonei şi a produselor pescăreşti din teritoriul FLAG.
Importanța urmatoarelor obiective pentru strategia selectată și contractată

Obiective

Prioritate (1 scazuta, 5 -foarte
importanta)

% din bugetul
strategie alocat
pentru acest
obiectiv

Creșterea valorii adăugate, crearea de locuri de muncă
și promovarea inovării de-a lungul lanțului de pescuit

5

60%

Sprijinirea divesificarii

2

0%

Consolidarea și capitalizarea bunurilor /valorilor de
mediu

3

0%

Promovarea bunăstării sociale și a patrimoniului
cultural

1

0%

Consolidarea rolului comunităților pescărești în
dezvoltarea locală

5

10%

2. INFORMATII PRIVIND BUGETUL
Alocarea publică totală a FLAG-ului pentru perioada 2014-2020 (a+b): 8.652.561,28 lei
a) POPAM (Programul pentru Pescuit și Afaceri Maritime): 7.245.062,50 lei
b) Co-finantare (BN):

1.370.567,06 lei
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3. PARTENERIAT

Asociația ”Giurgiu – Tradiția Pescuitului Dunărean”este o grupare echilibrată și reprezentativă
pentru zona pescarească, fiind formată din :
Nr. crt.

Statut
juridic

1
2

1 Consiliul Județean Giurgiu
Parteneri
publici
21,43%

3
Procent din total
membri FLAG
4

13
14

2 Direcția Județeană de Dezvoltare Rurală și Protecția
Mediului
3 Primăria Giurgiu

1 S.C Blue Travel S.R.L

5
6
7
8
9
10
11
12

Denumire partener

2 S.C Mario Piscicola S.R.L
Parteneri
privati
42,86%

Societate
civilă
35,71%

3 S.C Body All Distribution S.R.L
4 S.C Proarhiconsult ACM S.R.L
5 P.F.A Ostroveanu Adrian
6 S.C Alexander Parc S.R.L
1 Asociația Pescarilor Profesioniști ”ABRAMIS 2003”
2 Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi
3 Asociația pentru Sprijinirea Turismului și Protejarea
Mediului
4 Camera de Comerț și Industrie Giurgiu
5 Cioacă Ionuț

Din analiza informatiilor privind parteneriatul, se observa ca Asociația ”Giurgiu – Tradiția Pescuitului
Dunărean”,indeplineste toate cerintele privind eligibilitatea solicitantilor, respectiv:


este constituita ca entitate in baza O.G. nr.26 din 2000, cu modificarile si completarile
urmatoare si este formata din reprezentanti ai intereselor sociale si economice din zona,
printre acestia aflandu-se atat unitati de acvacultura (5 agenti economici) cat si o asociatie
de pescari profesionisti/comerciali (67 de membri);



partenerii privați și societatea civila reprezinta 78,57% din totalul membrilor, atât la nivelul
parteneriatului cât și la nivel decisional;



la nivel decizional , nici autoritatile publice , nici un singur grup de interese nu detine mai mult
de 49% din drepturile de vot

4. DATE DE CONTACT
Preşedinte: CIOACĂ IONUȚ
Adresă: Giurgiu, str. Mihai Viteazul, nr. 4
E-mail: glgiurgiu@gmail.com
Telefon: 0722143087

Site web: _________
Fax: ___________
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