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I. INTRODUCERE

Programul Operaţional pentru Pescuit (POP) presupune un set de măsuri care ar

trebui implementate, fiind, în acelaşi timp, o metodă de mobilizare şi promovare a dezvoltării

zonelor pescăreşti în comunităţile cu potenţial. De asemenea, reprezintă un instrument care

funcţionează eficient în situaţii şi în zone diferite, prin adaptarea deciziilor privind mediul

pescăresc la nevoile extrem de diverse ale zonelor vizate.

Astfel, POP a devenit o parte integrantă a politicii de dezvoltare a zonelor cu specific

pescăresc, care încurajează participarea locală pentru elaborarea şi implementarea

strategiilor de dezvoltare durabilă a comunităţilor locale.

Având în vedere principiile Programului Operaţional pentru Pescuit, scopul prezentei

strategii este de a încuraja dezvoltarea durabilă a sectorului pescăresc din zona Grupului de

Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud. Prin acest plan a fost urmărită realizarea unei

analize diagnostic într-o manieră corectă şi realistă şi a unei analize SWOT cuprinzătoare, în

vederea conturării unei viziuni comune şi a unui set de obiective potrivite. Acestea au fost

punctele de plecare la conceperea măsurilor propuse spre implementare pentru a revitaliza

tradiţiile pescăreşti pierdute în zona din sudul judeţului Teleorman. Se doreşte încurajarea

întreprinderii de noi activităţi economice relaţionate cu pescuitul şi în ajutorul pescarilor,

având la bază resursele teritoriale disponibile şi cu grijă faţă de mediu.

Aşadar, în continuare vor fi prezentate în detaliu caracteristicile zonei Grupului de

Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud, planul de acţiuni şi cel financiar, precum şi

mecanismele de implementare potrivite unei derulări optime a proiectului.
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II. CONŢINUTUL  ŞI  STRUCTURA PLANULUI  DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ-SINTEZA
INFORMAŢIILOR
SECŢIUNI ŞI CAPITOLE ELEMENTE DE CONŢINUT SPECIFICE REPREZENTĂRI

GRAFICE

SECŢIUNEA 1. SINTEZA STRATEGIEI

SECŢIUNEA 2. PREZENTAREA TERITORIULUI – ANALIZA DIAGNOSTIC
Analiza socio-economică a zonei şi stabilirea diagnosticului în perspectiva teritorială a obiectivelor Axei prioritare
4 FEP/POP.

2.1. Parteneriatul şi zona pescărească  descrierea parteneriatului şi a caracteristicilor
sale

 poziţie geografică şi rolul zonei în teritoriu
 scurtă evoluţie istorică şi dezvoltări recente
 caracteristici socio-economice
 patrimoniu natural şi cultural

Hărţi ale teritoriului FLAG
Tabel parteneri publici
Tabel parteneri privati
Tabel parteneri societate
civila
Tabel tineri
Tabel femei
Tabel localitati
Tabel populatie
Tabel densitate
Tabel patrimoniu de mediu
Tabel patrimoniu cultural
Tabel lacase de cult
Tabele economie locala
2005, 2006, 2007, 2008,
2009 şi 2005-2009
Tabel intreprinderi sectorul
pescaresc ultimii 15 ani
Tabel intreprinderi sectorul
pescaresc in prezent
Tabel amenajari piscicole
Tabel amenajari piscicole
Tabel situatie economica
intreprinderi pescaresti
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Tabel  întreprinderi
Tabel comert si servicii
Tabel servicii
Tabel primarii
Tabel politici locale
Tabel rata saracie
Grafic structura parteneri
Grafic parteneri tineri
Grafic parteneri efmei
Grafic densitate
Grafic profit 3 ani
Grafic cifra de afaceri 3 ani
Grafic intreprinderi
Grafic saracie

2.2. Contextul social, economic şi de
mediu

 probleme socio-demografice
 probleme economice
 probleme de mediu
 probleme de infrastructură tehnică şi socială

2.3. Comunitatea şi angajamentul
factorilor interesaţi

 potenţialul, nevoile şi oportunităţile
 măsura în care cei consultaţi au fost de comun

acord cu orientarea, cu temele prioritare şi
măsurile / acţiunile propuse

 percepţia privind măsura în care sunt deja
activităţi de dezvoltare de tipul celei propuse şi
sfera de acţiune (suplimentară sau
complementară)

 posibilităţi de intervenţie, identificate ca fiind
utile în formarea grupului

2.4 Analiza SWOT  caracteristici ale mediului intern: puncte tari,
puncte slabe

 caracteristici ale mediului extern: oportunităţi şi
ameninţări

 analiza şi scenariul / scenariile identificate –
evoluţii alternative şi corective faţă de
tendinţele identificate

Analiza SWOT
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SECŢIUNEA 3. STRATEGIA DE DEZVOLTARE

Propuneri şi acţiuni strategice în acord cu obiectivele FEP/POP

3.1 Strategia, obiective principale şi
motivaţie

 viziunea de dezvoltare a zonei de intervenţie
 corelări cu viziunea de dezvoltare a nivelului

teritorial superior
 satisfacerea cerinţelor de coeziune teritorială

şi dezvoltare durabilă
 obiectivele şi priorităţile
 măsurile propuse

Scheme
Fişe de măsuri
Plan de finanţare
Plan de implementare

SECŢIUNEA 4. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI

Propuneri privind mecanismele operaţionale de implementare

4.1 Metodologia şi mecanismele
operaţionale

 structura operaţională de management şi
implementare

 roluri, competenţe şi responsabilităţi
 relaţii FLAG cu alţi parteneri şi actori locali
 structuri de monitorizare şi evaluare
 relaţii ale FLAG cu DGP AMPOP
 proceduri

Scheme
Diagrame
Tabel parteneri
Tabel Adunare Generala
Tabel Consiliu Director
Tabel reprezentanti sector
pescaresc, femei si tineri
Tabel competente si
atributii Adunarea Generala
Tabel competente si
atributii Consiliul Director
Tabel structura echipa
management tehnic
Grafic parteneri

SECŢIUNEA 5. ASIGURAREA SUSTENABILITĂŢII (OBIECTIVE ORIZONTALE)

Elemente de corelare cu politicile şi perspectivele europene, care sprijină şi asigură durabilitatea strategiei
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5.1. Egalitatea de şanse  modalităţi de valorificare a proceselor de
consultare, a parteneriatului şi implementării
strategiei

Plan de comunicare

5.2  Sustenabilitatea ecologică

5.3 Inovare

5.4 Comunicare şi publicitate

ANEXE
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III.PLAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ

1. SINTEZA STRATEGIEI

Prezenta strategie îşi propune să pună în lumină potenţialul pescăresc şi economic al

unui teritoriu aflat la malul Dunării, în sudul României. Se urmăreşte trasarea clară a unei

traiectorii care va fi parcursă în scopul atingerii nivelului de dezvoltare propus. După cum se

va observa în continuare, grupul de localităţi dunărene şi-a propus identificarea problemelor

economice, sociale şi de mediu, pentru ca, odată eliminate, să îşi ofere posibilitatea

evidenţierii resurselor disponibile.

 Baza parteneriatului propus

Prezentul FLAG s-a constituit din necesitatea stopării declinului sectorului pescăresc şi

pentru sprijinirea dezvoltării zonei. A fost necesară o abordare multiplă în vederea stabilirii

punctelor forte şi a remedierii aspectelor nefavorabile, drept pentru care partenerii Grupului

de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud sunt reprezentanţi a diferite sectoare de

activitate şi interes. Astfel, partenerii selectaţi pentru acest grup sunt reprezentativi pentru

zona aleasă şi pentru scopul programului, respectând, totodată, structura recomandată,

făcând parte din sectorul public, privat, precum şi din societatea civilă.

 Zona şi principalele sale caracteristici distinctive

Zona cuprinsă de Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud cuprinde

8 unităţi administrativ-teritoriale din sudul judeţului Teleorman, de-a lungul fluviului Dunărea,

şi anume: Fântânele, Suhaia, Seaca, Lisa, Zimnicea, Pietroşani, Năsturelu şi Viişoara.

Dunărea are o reală importanţă pentru zonele în care apa se regăseşte în cantităţi reduse,

creând în imediata apropiere a malurilor sale o succesiune de grinduri fluviale, în care,

ulterior, s-au format depresiuni ocupate temporar de ape numite ,,listeve”. În câmpie, cele

mai multe depresiuni sunt ocupate de lacuri permanente sau temporare.
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 Principalele provocări şi oportunităţi identificate

Elaborarea strategiei s-a bazat pe consultări locale şi pe studii asupra teritoriului, în

vederea obţinerii unei viziuni cât mai realiste asupra situaţiei prezente. Astfel, în urma

analizei teritoriale, s-a identificat o serie de provocări, precum scăderea demografică şi

îmbătrânirea populaţiei, ponderea mare a populaţiei inactive, servicii precare, sărăcie etc. Pe

de altă parte, au fost descoperite şi oportunităţi valoroase, precum reabilitarea infrastructurii,

reconversia profesională, diversificarea activităţilor economice, valorificarea produselor

pescăreşti, dezvoltarea ecoturismului.

 Tema generală a strategiei

Tema generală a strategiei o reprezintă  dezvoltarea zonei şi a comunităţilor

pescăreşti în ansamblu. Se urmăreşte dezvoltarea durabilă, integrată a teritoriului, prin

prisma sectorului pescăresc. Teritoriul propus are tradiţie in sectorul pescuitului, în prezent

însă, fiind necesară şi o diversificare economică.

 Obiectivul global

Obiectivul global al strategiei a fost conceput luând în considerare toţi factorii care

influenţează zona Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud şi presupune

dezvoltarea economică, socială şi de mediu a zonei pescăreşti cu scopul obţinerii unui sector

pescăresc competitiv, modern şi dinamic bazat pe activităţi durabile relaţionate cu pescuitul.

 Măsurile impuse prin strategie

Măsurile propuse a fi implementate prin strategie se referă la valorificarea produselor

pescăreşti, la sprijinirea infrastructurii ecoturistice, la diversificarea activităţilor economice

pentru pescari, la protejarea şi valorificarea mediului, la formarea persoanelor implicate în

implementarea strategiei precum şi la funcţionarea Grupului.

 Ce se doreşte să se obţină prin implementarea strategiei locale integrate

Prin implementarea prezentei strategii se doreşte să se obţină reducerea declinului

sectorului pescăresc, creşterea nivelului de trai a comunităţilor pescăreşti, valorificarea
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produselor pescăreşti şi a mediului ambiental. Pe ansamblu, se doreşte dezvoltarea integrată

a zonei pescăreşti printr-o abordare economică, dar şi medio - ambientală.

2. PREZENTAREA TERITORIULUI – ANALIZA DIAGNOSTIC

2.1. PARTENERIATUL ŞI ZONA PESCĂREASCĂ

2.1.1. Informaţii privind parteneriatul

Descrierea parteneriatului local pescăresc public - privat este un aspect foarte

important, întrucât abordarea partenerială constituie fundamentul pentru dezvoltarea durabilă

a teritoriului şi pentru elaborarea strategiei.

Planul de dezvoltare locală integrată a zonei Grupului de Acţiune Locală pentru

Pescuit Dunărea de Sud reprezintă un proiect complex care implică importante resurse

umane şi financiare, prevede stabilirea unei viziuni ample şi realiste, precum şi trasarea liniilor

de dezvoltare ce vor fi urmate în următorii 4 ani. La baza elaborării acestui plan se află un

parteneriat bine consolidat şi echilibrat care are în vedere implementarea, pas cu pas, a

tuturor obiectivelor şi acţiunilor propuse, în vederea dezvoltării zonei pescăreşti.

Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud se situează în sudul

judeţului Teleorman, de-a lungul fluviului Dunărea, şi cuprinde localităţile Fântânele, Suhaia,
Seaca, Lisa, Zimnicea, Pietroşani, Năsturelu şi Viişoara.

Zona pescărească aleasă nu se suprapune cu teritoriul unui alt parteneriat public – privat FEP, deja
selectat, indeplinindu-se astfel criteriul de eligibilitate nr. 7.
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Parteneriatul are următoarea componenţă:

1) ORAŞUL ZIMNICEA
2) COMUNA FÂNTÂNELE
3) COMUNA LISA
4) COMUNA NĂSTURELU
5) COMUNA PIETROŞANI
6) COMUNA  SUHAIA
7) COMUNA VIIŞOARA
8) ASOCIAŢIA VÂNĂTOARILOR ŞI PESCARILOR SPORTIVI ŞOIMUL ZIMNICEA
9) ASOCIAŢIA DE AFACERI ROMÂNO – BULGARE
10) PATRONATUL FEMEILOR DE AFACERI DIN IMM REGIUNEA SUD – MUNTENIA
11) PATRONATUL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII TELEORMAN
12) MANEA ELENA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
13) FUDULU PETRICĂ
14) GHIORGHIEV – GIOANTĂ GHEORGHI
15) ŢIGĂNIŞTEANU ALEXANDRU
16) BRAGADIREANU DUMITRU
17) VIDA MARIN
18) EREMIA FLORIN

(i) Cadrul general

Programul Operaţional pentru Pescuit, la fel ca şi alte iniţiative europene, promovează,

prin Axa prioritară 4, dezvoltarea durabilă a unei zone determinate prin prisma sectorului

pescăresc, punând accent pe parteneriatul local şi abordarea teritorială. Aşadar, este

esenţială delimitarea clară a unui teritoriu omogen şi reprezentarea sa prin cei mai relevanţi

actori locali.

Parteneriatul local Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud este o

persoană juridică română care funcţionează în concordanţă cu Ordonanţa de Guvern nr. 26 /

2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.
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Structura partenerială a Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud se

bazează pe parteneriatul local format în etapa anterioară, de sprijin a formării grupurilor şi

elaborării strategiilor. Astfel, în cadrul măsurii 5.1, acţiunea 1 „Sprijin pentru înfiinţarea

parteneriatelor public-private şi elaborarea strategiilor de dezvoltare locală integrată” a fost

necesară formarea unui parteneriat provizoriu, fără identitate juridică, atestat printr-un act

constitutiv ce demonstra participarea fiecărui membru. În aceeaşi etapă s-a stabilit solicitantul

şi reprezentantul legal al respectivului parteneriat local.

O parte importantă din parteneri fac parte din Grupul de Acţiune Locală Dunărea de

Sud înfiinţat în cadrul Axei Leader a PNDR, la sfârşitul anului 2009. Dată fiind asemănarea

dintre programele POP şi PNDR în ceea ce priveşte conceperea unui parteneriat local, se

poate afirma că partenerii se bucură deja de o experienţă în domeniu, acţionând cu mult mai

multă rapiditate şi eficienţă. Pe de altă parte, a fost evitată implicarea unor membrii ai GAL-

ului în FLAG, pentru a asigura participarea unor entităţi cu adevărat reprezentative din punct

de vedere al sectorului de pescuit.

Scopul FLAG este acela de a lua parte la guvernarea regiunii, cu participarea activă la

construirea capacităţii organizatorice a zonei de pescuit, care acţionează ca un centru de

convergenţă şi care reprezintă interesele tuturor persoanele fizice, întreprinderilor şi agenţilor

socio-economici interesaţi, pentru dezvoltarea echilibrată  a regiunii.

Elaborarea strategiei pentru zona de pescuit are la bază analize realizate prin

consultări comunitare în cadrul unor întâlniri între membrii FLAG-ului. Aceste analize au

permis identificarea provocărilor pentru dezvoltare, definirea strategiei şi a obiectivelor

acesteia şi obţinerea unui acord privind priorităţile dezvoltării.

(ii) Reprezentativitatea partenerilor

Calitatea de membru în parteneriat pentru fiecare dintre entităţile implicate este

demonstrată de respectarea criteriilor FEP şi POP. Parteneriatul Grupul de Acţiune Locală

pentru Pescuit Dunărea de Sud în ansamblul său, precum şi fiecare dintre membrii implicaţi,

sunt reprezentativi pentru zona aleasă.
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Parteneriatul Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud abordează

nu doar un singur sector de activitate, ci întreaga zonă şi nevoile ei, acţionând întutr-un mod

integrant.

Punctul de pornire al parteneriatul l-a constituit sectorul public – primăriile locale, dar s-

a încercat ca nici un sector de activitate să nu fie dominant, încercându-se pe cât posibil, ca

ponderea partenerilor să respecte principiul treimii : public, privat şi societatea civilă. De

asemenea, s-a avut în vedere persoanele care reprezintă organizaţiile în cadrul

perteneriatului, implicarea reprezentanţilor seniori a contribuit în mare măsură la succesul

parteneriatului.

Parteneriatul public – privat Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud

este format din 18 membri reprezentanţi ai sectorul public, privat şi societate civilă, conform

situaţiei prezentate în continuare:

Tabel  Parteneri publici

PARTENERI PUBLICI
Nume şi Prenume Instituţia Funcţia Observaţii

Barbu Costel comuna Suhaia primar Partener public
Băcanu Daniel comuna Lisa primar Partener public
Sana Nicolae comuna Viişoara primar Partener public
Cioltei Milian comuna Fântânele primar Partener public
Pârvu Petre oraşul Zimnicea primar Partener public
Mocanu Ion comuna Năsturelu primar Partener public
Picu Emil comuna Pietroşani primar Partener public

Tabel Parteneri societate civilă

REPREZENTANŢI  SOCIETATE  CIVILĂ
Nume şi Prenume Instituţia Funcţia Observaţii

Lungu Marian
Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor

Sportivi Şoimul Zimnicea
director ONG

Filip Petre Asociaţia de afaceri Româno - Bulgară preşedinte ONG

Stoian Maria
Patronatul Femeilor de Afaceri din IMM

Regiunea Sud – Muntenia
preşedinte ONG

Stoian Maria
Patronatul Întreprinderilor Mici şi

Mijlocii Teleorman
preşedinte ONG
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Tabel  Parteneri privaţi

PARTENERI    PRIVAŢI
Nume şi Prenume Instituţia Funcţia Observaţii

Manea Elena Manea Elena
Întreprindere
individuală

administrator Partener privat

Tigănişteanu Alexandru persoana fizică
autorizata

pescar Partener privat

Brăgădireanu Dumitru persoana fizică
autorizata

pescar Partener privat

Vida Marin persoană fizică
autorizata

pescar Partener privat

Eremia Florin persoana fizică
autorizată

pescar Partener privat

Fudulu Petrică persoană fizică
autorizata

pescar Partener privat

Ghiorghiev – Gioantă Gheorghi persoană fizică
autorizata

pescar Partener privat

Numărul reprezentanţilor entităţilor publice în cadrul Grupului de Acţiune Locală pentru

Pescuit Dunărea de Sud este de 7,  iar numărul reprezentanţilor entităţilor private şi ale

societăţii civile în total este de 11, asigurându-se astfel un procent de reprezentativitate de

peste 50% pentru partenerii privaţi şi ai societăţii civile. De asemenea, deşi se înscrie la

„societate civilă”, Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Teleorman are rolul de a

reprezenta intreg sectorul privat de la nivelul teritoriului, inclusiv a firmelor active în pescuit

sau acvacultură. De asemenea, cei 6 pescari comerciali profesionisti, posesori de licente de

pescuit sunt inregistrati sub forma juridica de persoana fizica autorizata sau intreprindere

individuala la Oficiul Registrului Comertului.

Grafic structura parteneri



Plan de Dezvoltare Locala Integrata-FLAG „Dunarea de Sud”

15

Comisia Europeană, implicit programele de finanţare europene, îşi propun includerea

şi reprezentarea intereselor tinerilor şi a femeilor. Politica socială europeană reflectă

preocuparea asupra egalităţii în drepturi precum şi promovarea unor categorii dezavantajate.

Acest principiu al egalităţii de şanse este respectat de Grupul de Acţiune Locală pentru

Pescuit Dunărea de Sud, care şi-a propus, încă de la înfiinţarea parteneriatului, includerea

de tineri şi femei în Grup, inclusiv la nivel decizional, unde ocupă o pondere importantă. De

asemenea, prezenţa Patronatului Femeilor de Afaceri din IMM Regiunea Sud – Muntenia

între parteneri, atestă includerea unei asociaţii de femei în Grup, conform recomandărilor din

partea MADR.
Tabel tineri

Nume şi prenume Vârsta
Barbu Costel 38

Fudulu Petrică 40
Vida Marin 38

Eremia Florin 38
Manea Elena 33

Grafic parteneri tineri

Tabel femei
PARTENERI FEMEI

Nume şi prenume Instituţia Funcţia
Stoian Maria Patronatul Întreprinderilor

Mici şi Mijlocii Teleorman/
Patronatul Femeilor de

Afaceri din IMM Regiunea
Sud – Muntenia

Preşedinte
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Manea Elena Manea Elena Întreprindere
individuală

Administrator

Grafic parteneri femei

De asemenea, s-a pus accent pe includerea de parteneri cu adevărat reprezentativi

pentru sectorul pescăresc, aceştia având o pondere de 39% din total, ceea ce relevă interesul

deosebit de a implica persoane cu experienţă şi vaste cunoştinţe în domeniu.

Grafic parteneri sector pescaresc

Astfel, la nivelul Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud, se

numără 7 autorităţi publice locale din zona reprezentativ pescărească a judeţului

Teleorman, 6 pescari înregistraţi ce deţin licenţă pentru desfăşurarea activităţii de pescuit, o
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întreprindere individuală constituită în anul 2010, precum şi 4 asociaţii care, de asemenea,

sunt reprezentative pentru sectorul pescăresc.

1. ORAŞUL ZIMNICEA
2. COMUNA FÂNTÂNELE
3. COMUNA LISA
4. COMUNA NĂSTURELU
5. COMUNA PIETROŞANI
6. COMUNA  SUHAIA
7. COMUNA VIIŞOARA
Consiliile locale sunt autorităţi publice locale cu sediul în fiecate unitate administrativ -

teritorială. Consiliile locale oferă o gamă largă de servicii esenţiale pentru locuitorii localităţilor

şi au o vastă experienţă în conducere şi coordonarea parteneriatelor. Consiliile locale au o

gamă largă de abilităţi şi experienţă în planificarea proiectului, management, resurse juridice,

umane, relaţii publice, dezvoltare comunitară, precum şi o gamă largă de abilităţi tehnice şi

financiare. Acestea au dezvoltat legături strânse de lucru cu sectorul de voluntariat, precum

şi cu comunităţile locale şi organizaţiile lor.

Rolul consiliile locale, ca pricipalele instituţii publice locale, este acela de îmbunăţire a

vieţii locuitorilor din regiunea FLAG-ului prin asigurarea unei largi game de servici de interes

public şi prin dezvoltarea durabiă a teritoriului şi a sectorului pescăresc.

8. Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Şoimul Zimnicea are ca

scop promovarea activităţilor de vânătoare şi pescuit sportiv. În prezent numărul

pescarilor înscrişi a scăzut dramatic, asociaţia încearcă prin toate metodele

încurajarea pescuitului. Asociaţia are o lungă experienţă în reprezentarea intereselor

membrilor săi într-o manieră responsabilă şi profesională.

Rolul asociaţiei este acela de a promova activitatea de pescuit sportiv şi de turism în

regiune şi pentru dezvoltarea durabilă a teritoriului prin creşterea conştientizării privind

protecţia mediului.

9. Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Teleorman este cea mai

importantă organizaţie patronală de reprezentare a intereselor mediului de afaceri la

nivelul judeţului Teleorman, fiind afiliat la Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private

Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), FRIMM Muntenia, în cadrul reţelelor de
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afaceri reprezentate de UEAPME (Uniunea Europeană a Artizanatului şi a

Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - membru) şi WASME (Asociaţia Mondială a

Întreprinderilor Mici şi Mijlocii). În acest sens, scopul funcţionării sale este asigurarea

serviciilor de reprezentare a intereselor şi suport în afaceri pentru membrii săi -

întreprinzători din judeţul Teleorman. De la începutul anului 2006, anul înfiinţării sale,

PIMM Teleorman a iniţiat acţiuni cu adresabilitate către mediul de afaceri din judeţul

Teleorman: participare la Comisii de Dialog Social, misiuni de afaceri, instruiri şi

dezvoltarea de strategii menite a îmbunătăţi competitivitatea mediului de afaceri.

Patronatul sprijină potenţialii oameni de afaceri interesaţi să investească în sectorul

pescăresc în zona Dunărea de Sud. De asemenea, reprezintă toate întreprinderile

mici şi mijlocii de la nivelul teritoriului, printre care şi pe cele din sectorul pescăresc.

Rolul Patronatului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Teleorman este acela de susţinere şi

dezvoltare a afacerilor existente; de a ajuta oamenii să obţină cunoştinţele şi competenţele

de care vor avea nevoie la noile locuri de muncă; de a ajuta întreprinderile cu specific

pescăresc din zonă să devină o prezenţă puternică în economia naţională.

10. Asociaţia de afaceri Româno – Bulgară se implică în susţinerea şi

implementarea Strategiilor de dezvoltare locală, identifică noi parteneri de afaceri în zona

nord şi sud – Dunăreană existând schimburi comerciale şi colaborări între oameni de afaceri

din judeţul Teleorman şi districul Pleven.

Rolul asociaţiei este acela de a promova târguri şi produse de real interes, ceea ce

indică impactul pozitiv pe care aceasta ar putea să îl aibă asupra mediului de afaceri

pescăresc.

11. Patronatul Femeilor de Afaceri din IMM Regiunea Sud – Muntenia
este o structură a Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din

România (CNIPMMR), a FRIMM Muntenia, în cadrul reţelelor de afaceri reprezentate

de UEAPME (Uniunea Europeană a Artizanatului şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii -

membru) şi WASME (Asociaţia Mondială a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii), afiliat la

Biroul Balcanic al Femeilor Antreprenor cu sediul la Sofia, în Bulgaria.

Rolul acestui Patronat este de a promova progresul femeilor în lumea profesională şi

de afaceri, fiind unica entitate care ar putea susţine prezenţa feminină în mediul de afaceri
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pescăresc. Patronatul permite membrilor de a impartasi cunostintele, abilitatile si experientă,

şi să ofere un forum de discuţii, dezvoltare şi crearea de reţele.

12. MANEA ELENA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ este o

societate comercială din comuna Seaca, al cărei principal obiect de activitate este

comerţul.

Rolul acestei întreprinderi individuale este acela de a asigura o legătura esenţială între

tinerii de afaceri din zona FLAG-ului.

13. FUDULU PETRICĂ
14. GHIORGHIEV – GIOANTĂ GHEORGHI
15. ŢIGĂNIŞTEANU ALEXANDRU
16. BRAGADIREANU DUMITRU
17. VIDA MARIN
18. EREMIA FLORIN
Cei şase pescari care fac parte din parteneriat şi care îşi desfăşoară activitatea în

zona Dunărea de Sud deţin licenţă de pescuit pentru desfăşurarea activităţii de pescuit

comercial şi s-au implicat în constituirea parteneriatului contribuind cu resurse – timp,

cunoştinţe locale – în beneficiul zonei.

Rolul pescarilor în parteneriat este acela de a asigura o legătură directă între

parteneriat şi pescarii din zona Dunărea de Sud. Prezenţa pescarilor în cadrul parteneriatului

reprezinta punctul de vedere al comunităţii pescăreşti cu privire la Strategia de dezvoltare

integrată a reginii prin intermediul reprezentanţilor săi, oferă feed-back colectiv de la

comunităţile locale la parteneriatul public - privat şi a diferitelor grupuri tematice. Această

prezenţă permite schimbul de idei, informaţii şi bune practici în zona.

În parteneriat sunt reprezentate sectoarele public, privat (agenti economici), ONG-uri şi social
(societate civilă), indeplinindu-se criteriul de eligbilitate nr. 9;

Având în vedere că în structura Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud ponderea
partenerilor privati și societate civilă este de peste 50%, se indeplineşte criteriul de eligibilitate nr.

10.
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2.1.2 Definirea zonei pescăreşti

După cum s-a menţionat anterior, una dintre componentele esenţiale ale proiectelor de

dezvoltare locală integrată o reprezintă teritoriul. Prezentul subcapitol are scopul de a oferi o

descriere realistă a zonei reprezentate de Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea

de Sud, a criteriilor specifice Axei 4 precum şi a importanţei activităţii de pescuit şi a

comunităţilor pescăreşti.

În continuare se va demonstra respectarea condiţiilor prevăzute în Regulamentul FEP

referitoare la limitele zonei, la coerenţa geografică, economică şi socială şi la populaţie.

Din punct de vedere geografic, Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de

Sud este poziţionat în sudul judeţului Teleorman, în vecinătatea Dunării, acest lucru

observându-se şi în Anexa 8 (harta zonei). Proximitatea zonei cu acest important fluviu

european, precum şi abundenţa suprafeţelor de apă de interior, îi conferă teritoriului un real

potenţial pescăresc şi de acvacultură.

Dunărea, fluviu de interes european, mărgineşte partea sudică a teritoriului, având o

reală importanţă pentru zonele în care apa se regăseşte în cantităţi reduse. Dunărea a creat

în imediata apropiere a malurilor sale o succesiune de grinduri fluviale, în care, ulterior, s-au

format depresiuni ocupate temporar de ape numite ,,listeve” (Listeava Mare, Mica, Lupilor,

Lata, La Plopi, Zimnicea). În câmpie, în exteriorul luncii, cele mai multe depresiuni sunt

ocupate de lacuri permanente sau temporare, multe dintre ele desecate (ex: Lacul Suhaia).

Pe o distanţă de 65 km de-a lungul Dunării se întinde teritoriul Grupului de Acţiune

Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud. Grupul este situat în judeţul Teleorman şi este

compus din următoarele localităţi: Fântânele, Lisa, Năsturelu, Pietroşani, Seaca, Suhaia,

Viişoara, Zimnicea.
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Localităţi, populaţie şi densităţi

Tabel Localităţi

Nr.crt. Denumire localitate
(municipiu, oraş,
comună), cartier

/zonă

Suprafată
(km²)

Populatie (nr. locuitori
cf. cu ultimele date

INSSE)

Densitate
(loc./km²)

Femei Bărbati
1 FÂNTÂNELE 44.24 967 916 42.56
2 LISA 76.41 1087 1148 29.25
3 NĂSTURELU 70.91 1344 1381 38.43
4 PIETROSANI 113.81 1469 1481 25.92
5 SEACA 89.77 1268 1296 28.56
6 SUHAIA 74.85 1230 1173 32.10
7 VIISOARA 42.53 979 964 45.69
8 ZIMNICEA 131.31 7721 7206 113.68

TOTAL FLAG 643.83 16065 15565 49.13

Teritoriul acoperit de Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud este

unul coerent din punct de vedere geografic şi este compus din 8 localităţi: 7 comune şi un

oraş, oraşul Zimnicea, având în total o suprafaţa de 643,83 km². Aşezările rurale reprezintă

79,61% din totalul suprafeţei FLAG-ului, în timp ce oraşul Zimnicea reprezintă 20,39%.

Populaţia totală la nivelul anului 2010 a fost de 31.360 de locuitori, iar densitatea de 49,13

locuitori/km².

Având in vedere că proiectul se implementează pe teritoriul României, se îndeplinește
criteriul de eligibilitate nr. 1;

Zona pescărească a Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud este mai
mică decât NUTS III, îndeplinindu-se criteriul de eligibilitate nr.2;

Zona Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud este coerentă din punct
de vedere geografic, conform criteriului de eligibilitate nr. 3;

Numărul total al locuitorilor din zonă este cuprins între 10.000 și 150.000 de locuitori,
conform criteriului de eligibilitate nr. 4;

Densitatea populatiei este sub 50 locuitori/km², îndeplinindu-se prima conditie a
criteriului de eligibilitate nr. 6.
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Zona aleasă reprezintă un spaţiu adecvat pentru strategia propusă, prin poziţia sa

avantajoasă din punct de vedere al pescuitului şi acvaculturii, prin mărginirea acesteia de

către fluviul Dunărea şi prin prezenţa bălţilor şi a lacurilor.

Populaţie, demografie

În ceea ce priveşte populaţia Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de

Sud, situaţia se prezintă în felul următor:

Tabel Populatie

Populatie 1998 2009 Evolutie Soldul
migrarii

Soldul
natural

Sub 20
de ani
2009

Peste
60 de

ani
2009

Populatia
activa

Somaj

FANTANELE 1916 1916 0 -8 250 850 143 56
LISA 2732 2298 -434 5 -20 384 1061 91 96

NASTURELU 3075 2770 -305 7 -12 536 1428 65 306
PIETROSANI 3504 3009 -495 -9 -14 613 1318 124 175

SEACA 3134 2626 -508 -6 -25 491 1193 68 160
SUHAIA 2542 2493 -49 5 -24 323 1082 93 114

VIISOARA 2389 1999 -390 -8 -24 301 846 65 96
ZIMNICEA 16859 15133 -1726 -25 -55 2721 8846 3262 1,218

TOTAL 34235 32244 -1991 -31 -182 5619 16624 3911 2221
% 100% 94.18% 17.43% 51.56% 12.13% 6.89%

Localitatea Fantanele s-a infiintat in anul 2004
Sursa: Directia Judeteana de Statistica Teleorman

Grafic populatia 1998 si 2009                                       Grafic populatia sub si peste 60 de ani
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Din datele prezentate rezultă că populaţia Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit

Dunărea de Sud se află în scădere. În perioada 1998 – 2009, numărul de locuitori a scăzut

de la de la 34.325 locuitori la 32.244, cu 5,82%. Scăderea reală este mai mare, dat fiind

faptul că în 1998 localitatea Fântânele încă nu se înfiinţase.

Atât soldul natural cât şi cel migrator sunt negative, ceea ce indică un posibil declin

demografic în viitor. De asemenea, zona este puternic afectată de fenomenul de îmbătrânire,

populaţia trecută de 60 de ani fiind de aproximativ 3 ori mai mare decât cea a tinerilor sub 20

de ani. Pe termen lung, aceste tendinţe demografice au efecte negative atât pentru sistemul

de învăţământ, în sensul reducerii efectivelor de elevi, dar şi din punct de vedere economic,

prin scăderea populaţiei ocupate nevoite să susţină un număr ridicat de persoane

dependente de ajutor social.

De asemenea, din datele prezentate se remarcă ponderea scăzută a populaţiei

salariate (la nivelul anului 2009), de doar 12,13% din totalul populaţiei, precum şi o rată a

şomajului de 6,89%, ceea ce indică o situaţie economică puţin performantă şi o dependenţă

ridicată a populaţiei de veniturile obţinute de salariaţi.

Densitatea în zona Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud este

de 49,13 locuitori/km², respectându-se criteriul de eligibilitate conform căruia aceasta ar

trebui să fie sub 50 de locuitori/km².

Tabel Densitate

Densitate Grupa Localitate Densitate
(loc./km²)

< 20 loc / km2 Zona nepopulata cu probleme - -
PIETROSANI 25.92

SEACA 28.56

Intre 20 si 39,5 loc/km² Zone cu riscuri mari de
depopulare LISA 29.25

SUHAIA 32.10
NASTURELU 38.43

Intre 39,5 si 90,02
loc/km² Zona cu densitate in scadere FANTANELE 42.56

VIISOARA 45.69
Peste 90,02loc/km² Zona in ascensiune ZIMNICEA 113.68
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Cele mai multe localităţi cuprinse în teritoriu au o densitate de sub 45 de locuitori/ km²

inclusiv, iar situaţia este îngrijorătoare pentru 5 dintre localităţi care se confruntă cu un mare

risc de depopulare, Zimnicea fiind singura localitate a cărei densitate depăşeşte 50 locuitori/

km².

Grafic Densitate

Patrimoniu de mediu

Relieful judeţului Teleorman este reprezentat de Câmpia Munteniei de Vest, numită şi

Câmpia Centrală sau a Teleormanului, care este o subunitate a Câmpiei Argeşene, cuprinsă

între Olt şi Argeş. Aceasta este o regiune geografică bine individualizată, care începe în nord,

la peste 300 m altitudine, scăzând sub 100 m în apropierea depresiunii Calnistei. Altitudinea

câmpiei este cuprinsă între 38 - 43 m la nivelul terasei. Lunca Dunării este treapta cea mai

joasă din relieful regiunii şi prezintă particularităţi diferite de restul teritoriului, altitudinea fiind

de 24 m la Turnu Măgurele şi 20 m la confluenţa cu Vedea. Lăţimea variază între 1 km în

dreptul oraşului Zimnicea şi 6 km în dreptul localităţii Vânători şi a lacului Suhaia.



Plan de Dezvoltare Locala Integrata-FLAG „Dunarea de Sud”

25

Teritoriul acoperit de Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud

aparţine sudului Câmpiei Boianului şi luncii Dunării. Câmpia Boianului este caracterizată

printr-o stratificaţie de tip fluvio-lacustră, având la suprafaţă un strat de depozite loessoide cu

grosimi ce ating 2,00-15,00 m. Din punct de vedere tectonic, zona face parte din platforma

Moessica. Geologic, zona amplasamentului este formată din depozite sedimentare

cuaternare.

Lunca Dunării reprezintă în mod natural o asociere de grinduri, braţe părăsite, rivaluri,

jopse, depresiuni, puţuri ocupate permanent sau temporar cu apă, fiind rezultatul eroziunii

laterale şi acumulării longitudinale. Prin procesul de revărsare, în timpul inundaţiilor de

primăvară, Dunărea a creat în imediata apropiere a malului o succesiune de grinduri fluviale,

ce formează partea cea mai ridicată din luncă.

În ceea ce priveşte zonele de luncă şi de terasă ale Dunării şi ale pârâului Călmăţui,

se poate menţiona prezenţa unui strat relativ suţire (0,5-2,50 m) de pamânturi coezive şi

semicoezive ce acoperă un strat de nisipuri şi pietrişuri acvifere ale luncii Dunării şi

Călmăţuiului.

Hidrogeologic, se menţionează prezenţa mai multor acvifere freatice, în funcţie de tipul

geomorfologic al terenului. Există un acvifer freatic cantonat în nisipurile de Frătesti cu

grosimea de cca. 6,00 m şi adâncimea de cca.5,00-30,00 m. În zona de luncă a Dunării

există un acvifer freatic cantonat în nisipurile aluvionare şi are adâncimea de cca. 3,5-6,50 m.

Nivelul hidrostatic în zona de luncă are oscilaţii de 1-3 metri, fiind perioade ale anului în care

nivelul freaticului este la suprafaţa terenului.
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Acviferul de pe câmpul înalt este interceptat de văile Dunării şi Rusca Mare fiind

drenat prin mai multe izvoare. O parte din aceste izvoare sunt captate şi asigură o sursă de

apă.

Hidrografic, se poate remarca prezenţa fluviului Dunărea, a râului Călmăţui care se

varsă în partea de nord a lacului Suhaia, afluenţii râului Călmăţui (Pârâul Călmăţui, Urlui),

lacul Suhaia, râul Pasărea. De asemenea sunt prezente o serie de izvoare cu debite

importante pe anumite văi, iar cele mai cunoscute sunt: Valea Ducnii, Rusca Mare, Rusca

Mica etc.

Lacul Suhaia, ca lac de luncă, este dependent de modificările Dunării (revărsări,

retrageri, stare de normalitate). Forma hidrografului nivelelor lacului Suhaia este dată de

pătrunderile şi retragerile apelor Dunării. Lacul Suhaia comunică cu Dunărea prin canale

amenajate fie direct, nord – sud, fie indirect, colateral.

Râul Călmăţui care se varsă în nordul Lacului Suhaia, are o lungime de 134 km şi un

bazin hidrografic de 1.379 km². Afluentul său important, Urlui, are o lungime de 43 km şi un

bazin hidrografic de 99 km2.

În ceea ce priveşte biodiversitatea, ocrotirea acesteia a devenit unul dintre

obiectivele principale ale autorităţilor publice vis-a-vis de exploatarea resurselor naturale în

scop economic. Clima, relieful, habitatele şi suprafeţele mari de terenuri împădurite ce

caracterizează zona FLAG-ului creează condiţiile propice dezvoltării unei flore şi faune

diversificate.

Pe teritoriul Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud sunt prezente

următoarele arii protejate:

Tabel patrimoniu de mediu
Denumirea Zonei Suprafața (km²) Caracteristici principale

Balta Suhaia 14,55

Sit NATURA 2000 – ROSPA0102

Directiva 79/409/CCE din 2 aprilie 1979 privind

conservarea pasarilor
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Aria protejată
Vedea – Dunăre

228,74

Sit NATURA 2000 - ROSPA0108

Directiva 79/409/CCE din 2 aprilie 1979 privind

conservarea păsărilor

Aria protejată Gura
Vedei – Şaica -

Slobozia
58,13

Sit NATURA 2000 - ROSCI0088

Directiva Consiliului 92/43/CEE din 21 mai 1992

privind conservarea habitatelor naturale și a

speciilor de faună și floră sălbatică

Ostrovul Gâsca 0,58

Propunere de SCI cu statut de rezervaţie

naturală, declarată prin HG nr. 2151/2004.

A. Aria protejată Balta Suhaia
Aria de Protecţie Specială Avifaunistică

Balta Suhaia este amplasată pe teritoriul

cadastral al Comunei Suhaia, judeţul Teleorman,

în partea de sud-vest.

Aria specială de protecţie avifaunistică

Balta Suhaia este reprezentată de poldere şi

pepiniere piscicole, diguri de contur şi canale de

legatură, mlaştini cu vegetaţie natantă şi stufăriş

cuprinzând parcelele cadastrale P 191, Hb 359, Hb 360, Hb 375, Hb 377, Hb 387, Hb  494,

HP 623. Suprafața ariei naturale protejate conform HG 2151/2005 este de 1.455 ha.

Accesul în arie se face din DN 51 A prin localităţile Suhaia şi Viişoara.

Această arie beneficiază de o avantajoasă poziţie geografică în partea sudică a

României, fiind situată pe malul stâng al Dunării. Din punct de vedere al reliefului, aceasta

este situată într-o zonă de şes din cadrul Luncii Dunării la 27 m deasupra mării.

Din punct de vedere geologic, această arie este alcătuită din nisipuri şi pietrişuri cu o

grosime de cca 18 m, peste care urmează o cuvertură de 6-8 m de aluviuni fine alcătuite din

nisipuri argiloase, ceea ce determină o dinamică lentă a acviferului freatic. Ele sunt suportate

aici de calcare cretacice ce aparţin fundamentului Platformei Moesice. Din punct de vedere

geomorfologic lunca Dunării este alcătuită dintr-o asociere de grinduri, privaluri, braţe
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părăsite, japse şi numeroase depresiuni ocupate temporar sau permanent cu apă, în prezent

o parte dintre ele fiind desecate.

Lacul Suhaia, ca lac de luncă, este strâns legat de ritmul de viaţă al Dunării (revărsări,

retrageri, stare de normalitate). Forma hidrografului nivelelor lacului Suhaia este dată de

pătrunderile şi retragerile apelor Dunării. Lacul Suhaia comunică cu Dunărea prin canale

amenajate fie direct, Nord – Sud, fie indirect, colateral.

Aria specială de protectie avifaunistică Balta Suhaia se încadrează în sectorul de

climă temperat–continentală specifică poziției geografice, caracterizată prin potenţial caloric

ridicat cu amplitudini mari ale temperaturii aerului, cantităţi reduse de precipitaţii, cu regim

adeseori torenţial (în perioada de vară) însoţite de perioade frecvente de secetă. Poziţia

centrală a câmpiei face ca zona să aibă un climat de tranziţie între partea estică – clima mai

moderată şi în partea vestică – climat continental.

Biodiversitatea Habitatelor Ariei Naturale Protejată Balta Suhaia

Din punct de vedere floristic, Suhaia şi zonele învecinate se încadrează în Regiunea

Câmpiei Munteniei, fiind caracteristică regiunilor de silvostepă, în care se întrepătrund

elemente specifice luncilor marilor fluvii şi a zonelor sărăturoase apărute ca urmare a

activităţilor antropice. Au fost identificate cca. 1704 de specii de plante.

Vegetaţia naturală primară a fost puternic modificată din cauza activităţilor umane,

terenurile fiind, în prezent, utilizate pentru creşterea animalelor, cultura plantelor, exploatări

forestiere, activităţi meşteşugăreşti şi industriale şi spaţii de locuit.

Pădurile din această zonă sunt reprezentate de păduri de salcie (sălcete în care se

dezvoltă o floră specifică luncilor – Carex sp., Lisimachia sp., Tripartita, Bideus cernua,

Lycopus sp., Mentha aquatica, Scutellaria galericulata, Stachzs palustris, Solanum

dulcanama, Vitis sylvestris). Pajiştile de luncă au o specie dominantă cu răspândire mare –

Agrostis stolonifera, dar şi alte specii de graminee (Poa pratensis, Lolium perenne), Carex

sp., Trifolium sp., Potentilla sp., şi specii ca: Ranunculus repens, Lisimachia numularia,

Menthea pulegium, Gratiola officinalis. Pe lângă sălcetele existente în zonă sunt şi pădurile

cu plopi.
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Vegetaţia acvatică şi cea palustră în această zonă sunt bine reprezentate. Vegetaţia

hidrofilă a bălţii Suhaia se clasifică în:

 vegetaţia emersă (la suprafaţa apei) care poate fi liberă şi fixată (Lemna sp.,

Nymphea alba, Nuphar luteum, Nymphoides peltata, Sagittaria sagittiforia,

Potamogeton sp.);

 vegetaţia submersă (Myriophyllum sp., Ceratophyllum submersum, Vallisneria

spiralis, Najas marina).

În lacul Suhaia se întâlnesc specii care se dezvoltă uneori luxuriant, formând asociaţii

aproape pure, alteori asociaţii mixte.

Vegetaţia palustră este reprezentată de plante palustre – stuful (Phragmites australis)

care formează uneori asociaţii monodominante, alteori se asociază cu papura (Typha

latifolia, Typha angustifolia) cu Sparganium erectum, Sparganium ramosus, alături de care

apar diferite plante însoţitoare: Epipactis palustris, Carex pseudocyperus.

Arboretele din zonă sunt constituite din Rosa canina, Sambucus nigra şi alte specii cu

valoare meliferă ca salcâmul, arţarul tătăresc.

Zoobentosul este format din protozoare (Amoeba), gasteropode, lamelibranhiate,

oligochete, briozoare, crustacei, efemeride, chironomide, culicide, peşti-zvârlugă şi ţiparul

(caracteristice zonei bentale).

Zooplanctonul este format din populaţii de zooflagelate, rizopode, rotiferi, cladocere,

copepode, ostracode, filopode şi hidrocarieni. Pe tulpinile plantelor subacvatice se fixează

permanent spongieri şi larve de insecte. La suprafaţa apei plutesc organisme-insecte-

Hydrometa şi Gerris; în marginea bălţii-racul (Astacus astacus, Astacus leptodactilus).

Nectonul este bine reprezentat, fiind format din populaţii de crap (Cyprinus carpio),

ştiuca (Esox lucius), şalăul (Stizostedion lucioperca), plătica (Abramis brama), babuşca

(Rutilus rutilus), văduviţa (Leuciscus idus), roşioara (Scardinius erythrophalmus), linus (Tinca

tinca) şi bibanul (Perca fluviatilis).
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Amfibienii – reprezentaţi de Triturus cristatus, Triturus vulgaris, Bombina bombina,

Bufo viridis, Hyla arborea, Rana ridibunda, Rana asculenta, Rana dalmatina.

Reptile – reprezentate de șerpi acvatici sau semi-acvatici (Natrix natrix, Natrix

tessellata) şi țestoasa de lac europeană (Emys orbicularis).

În pajiştile de luncă trăiesc specii de păsări ce cuibăresc pe maluri – prigoria, lăstunul

de mal, codobatura, barza – ce îşi caută hrana în această zonă.

Fauna zăvoaielor este reprezentată de boicuşul, greluselul de zăvoi, acvila de câmp,

pescărelul albastru mic. Pe malul lacului  se găsesc  prundăraşi, nagâţi, avozete, ploierul

argintiu, fluierarii, lopătarul, stârcul cenuşiu, stârcul galben, stârcul de noapte, codobatura cu

cap negru, găinuşa de baltă, vidra şi guzganul de apă.

Păsări clocitoare, precum gaiţa de pădure, mierla, piţigoiul (Parus major), piţigoiul

albastru, sitarul, porumbelul de scorbură, dumbrăveanca, pupăza, graurul, cucul sunt

întâlnite în apropierea Bălții Suhaia. De asemenea, se întâlnesc păsări răpitoare precum,

cucuveaua comună, buha, gaia neagră, vânturelul, şoimul rândunelelor, vânturelul de vară,

acvila ţipătoare mică, şoimul dunărean.

Mamiferele zonei sunt reprezentate de: pisica sălbatică, mistreţul, dihorul, şoarecele

de pădure.

Luând în considerare studiile preliminare asupra unor specii de animale nevertebrate

şi vertebrate, Suhaia găzduieşte specii de animale cu rol bioindicator, multe dintre ele fiind

abundente local, deşi sunt în declin pe plan european.

B. Aria protejată Vedea – Dunăre

Aria protejată Vedea – Dunăre este localizată în judeţele Giurgiu şi Teleorman, o

suprafaţă de 62% din aceasta regăsindu-se pe teritoriile localităţilor Năsturelu (7%) şi

Pietroşani (55%).
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Coordonatele geografice ale sitului sunt 430 451 22” latitudine nordică și 250 471 48”

longitudine estică. Suprafaţa site-ului de 22.874,4 ha este valoroasă pentru speciile de

păsări care trăiesc aici.

Situl Vedea – Dunăre este amplasat în bazinul inferior al râului Vedea, făcând parte

din Lunca inferioară a Dunării, subunitatea Lunca – Pasărea, cuprinzând şi zona dig-mal.

Unitatea geomorfologică întâlnită este cea de luncă. Din punct de vedere geologic, acest sit

aparţine marii unităţi structurale Platforma Moessică, iar cuvertura sedimentară este alcătuită

din depozite loessoide şi depozite aluviale de vârstă holocenă. Foarte variate ca textură, în

zona albiei minore depozitele sunt aproape exclusiv aluviale, ce formează şirul grindurilor

fluviatile.

Clasele de habitate întâlnite sunt cele de apă dulce continental curgătoare (râul

Vedea) şi pădurile de luncă numite şi zăvoaie de salcie (Salix alba) instalate în locurile mai

joase, iar cele de plop (Populus alba) pe grindurile mai înalte dar inundabile.

Acest sit găzduieşte efective importante ale unor specii de păsări protejate:

 Număr de specii din anexa 1 a Directivei Păsări: 21

 Număr de alte specii migratoare, listate în anexele Convenţiei asupra speciilor

migratoare (Bonn): 70

 Număr de specii periclitate la nivel global: 5

Situl este important pentru populaţiile cuibăritoare ale speciilor următoare:

 Ciconia nigra

 Ciconia ciconia

 Ayţya nyroca

 Circus aeruginosus

 Botaurus stellaris

 Platalea leucorodia

 Plegadis falcinellus

Situl este important în perioada de migraţie şi cea de iernat pentru specii de stârci,

pelicani, gâşte, raţe şi lebede. În perioada de migraţie, situl găzduieşte mai mult de 20.000

de exemplare de păsări de baltă, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR.
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Pe anumite segmente se resimte intervenţia omului prin transformarea pădurilor

naturale în plantaţii de plop hybrid sau în terenuri agricole, însă cu toate acestea, ritmul şi

ciclul vieţii caracteristic zonelor inundabile s-a păstrat în această zonă. Braconajul şi

exploatările forestiere în exces ar putea afecta aceste habitate care reprezintă un spaţiu vital

pentru multe specii de păsări.

Pe raza judeţului Teleorman, situl nu are statut de protecţie. În interiorul său se află o

propunere de SCI cu denumirea Ostrovul Gâsca, ce are statut de rezervaţie naturală,

declarată prin HG nr. 2151/2004. Până în prezent nu există un organism legal constituit,

responsabil pentru managementul sitului. Habitatul de apă dulce continental (râul Vedea) şi

zona dig-mal sunt administrate de către A.N. Apele Române – SGA – Teleorman.

C. Aria protejată Gura Vedei – Şaica – Slobozia

Aria protejată se află pe teritoriul judeţului Giurgiu şi a judeţului Teleorman, fiind

cuprinsă şi de localităţile Năsturelu (13%) şi Pietroşani (16%). Suprafaţa sitului este de 5.813

de hectare.

Coordonatele sitului sunt 430 441 34” latitiudine nordică şi 250 471 58” longitudine

estică.
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D. Aria Protejată Ostrovul Gâsca
Rezervaţia naturală Ostrovul Gâsca din

comuna Năsturelu este declarată rezervaţie

naturală prin HG 2151/2004, atribuit în custodie

Direcţiei Silvice Alexandria.

Este dominat de arborete naturale de

Salix alba, cu o densitate mare a stratului

arborescent, având o acoperire de circa 76-85%

şi o înălţime a arborilor în medie de 15 metri.

În structura etajului întâi, ca specii

frecvente se întâlnesc Ulmus laevis şi Morus

alba.

În structura etajului doi, subarboretul este dominat de Cornus sanguinea și

Amorpha fructicosa care fac ca accesiblitatea în interiorul ostrovului să fie anevoioasă, având

uneori o acoperire mare de 80-90%. Acest fapt determină ca în sinuzia ierboasă să

supravieţuiască puţine specii şi acestea în general sciafile: Alliaria petiolata, Cucubalus

baccifer, Lysimachia nummularia, Aethus cynapium, Parietaria officinalis etc. Prezenţa

lianelor Humulus lupulus şi Vitis sylvestris măreşte dificultatea de penetrare a acestor

fitocenoze dar le conferă un plus de atractivitate pentru vizitatori.

Exceptând aceste arborete naturale, s-a semnalat existenţa unor însemnate suprafeţe

de plantaţii cu Populus nigra aflate în plină maturitate, cu o floră specifică, dar în curs de

ruderalizare accentuată.

Speciile de păsări prezente sunt ocrotite prin Directiva 79/409/EEC privind protecţia

păsărilor şi de Legea nr.13/1993 pentru ratificarea Convenţiei privind conservarea vieţii

sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa.

Întreaga faună se dezvoltă în condiţii optime, create de pădurea cu aspect tropical, cu

numeroase liane, foarte bine dezvoltată fiind macrofauna de vertrebrate reprezentată de

Sus scropha (mistret) cu un efectiv populaţional bogat.
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În prezent, la nivelul acestor arii protejate din zona Grupului de Acţiune Locală pentru

Pescuit Dunărea de Sud, există depozite de deşeuri grav dăunătoare. Astfel, în viitorul

apropiat, este imperativ necesară introducerea unor măsuri de reducere a intervenţiei

antropice în preajma acestor arii şi se protejare şi conservare a mediului.

Trasee turistice

În cadrul teritoriul sunt identificate 5 trasee turistice:

 Traseul 1 – Lisa – sat Lisa – Câmpia Boian – Dl. Treapului, Geroasei / râul

Călmăţui – Biserica Sf. Gheorghe 1825 – conac (primăria) 1900;

 Traseul 2 – Lisa – sat Vânători – Câmpia Boian – Suhaia (lac) – Biserica Sf.

Voievozi 1846;

 Traseul 3 – Suhaia – sat Suhaia – Câmpia Boian / Dunărea la confluenţa cu

râul Călmăţui – Suhaia ( lac ) – conacul „Capra” 1910;

 Traseul 4 – Zimnicea – Portul Zimnicea – Catedrala Sfinţii Împăraţi – Parcul

Oraşului – Plajele de la malul Dunării;

 Traseul 5 – Viişoara – sat Vităneşti – Câmpia Găvanu Burdea – Vitaneşti (lac )

– Biserica din lemn sec.19 – salba de iazuri.
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Patrimoniu cultural

O strategie integrală ar trebui să includă o cât mai generoasă definire a dimensiunii

culturii şi patrimoniului, astfel încât toţi cei interesaţi, precum şi organismele active din

domeniul cultural sau patrimonial, publice sau private, să-şi poată regăsi domeniul propriu de

activitate şi modalitatea de a şi-l păstra sau îmbunătăţi. O astfel de strategie trebuie să

contribuie la generarea de performanţe crescute în cadrul operaţional al managementului

patrimoniului cultural precum şi la creşterea calităţii sectorului patrimonial prin investiţii

durabile în conservare, training şi management al siturilor.

Cultura este un factor fundamental al vieţii sociale pentru că:

- dezvoltă potenţialul intelectual la nivel naţional şi capitalul uman în special;

- creează, prin afirmarea diversităţii culturale, o societate deschisă şi conştientă de

valoarea celuilalt;

- este mediu al integrării sociale;

- este esenţă a identităţii naţionale;

- este fundamentală pentru cooperarea şi comunicarea interumană;

- este mediu al transformării sociale (mentalitate);

- reduce disparităţile economice între diferite categorii sociale;

- este o dimensiune a civilizării şi civilizaţiei.

Ca factor al dezvoltării economice, cultura determină:

- creşterea calităţii vieţii şi atragerea de investiţii;

- dezvoltarea activităţilor turistice;

- crearea unor noi pieţe de muncă;

- crearea unor industrii culturale;

- dezvoltarea economică prin relaţia sa cu capitalul social;

- definirea funcţiilor economice ale unei regiuni;

- favorizarea migraţiei capitalului uman spre diferite regiuni;

Integrarea României în Uniunea Europeană aduce cu sine şi o responsabilizare

deosebită a factorilor decizionali la nivel naţional în ceea ce priveşte patrimoniul cultural,

parte integrantă a patrimoniului cultural european.
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În acest context Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud va acorda o

deosebită importanţă grijii şi conservării resurselor culturale, incluzând colecţiile de muzeu,

arhivele, siturile şi peisajele şi va atrage atenţia asupra importanţei folosirii resurselor

culturale într-un mod durabil şi echilibrat vizând moştenirea patrimonială destinată

generaţiilor de mâine.

Participarea activă a tuturor actorilor implicaţi, de la nivel public sau privat, va căuta să

asigure implementarea măsurilor destinate conservării şi valorificării patrimoniului cultural şi

arhitectural.

Şansa obţinerii acestui deziderat nu este alta decât promovarea unui program

conjugat de percepere a valorilor patrimoniului cultural şi arhitectural, care să adreseze

publicului valori ale patrimoniului cultural naţional, atât din categoria valorilor culturale ale

monumentelor istorice, cât şi din cea a patrimoniului cultural mobil sau a patrimoniului

cultural imaterial, de care nu pot fi separate. Astfel se pot genera efecte economice şi sociale

pe termen scurt, dar mai ales pe termen lung prin educarea şi formarea cultului pentru

valorile culturale reale ale patrimoniului cultural şi arhitectural.

Potrivit Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, din cadrul patrimoniului cultural şi

arhitectural prezent în teritoriul Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud

fac parte:
Tabel patrimoniu cultural
Nr.
crt.

Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresa Datare

1. TR-I-s-B-
14201

Aşezare Comuna Fântânele sec. X
Epoca
medievală
târzie

2. TR-I-s-B-
14202

Necropola
tumulară

Comuna Fântânele sec. IV a.
Chr. Latene

3. TR-I-s-B-
14214

Aşezare Comuna Pietroşani "Reca Mare" Latene

4. TR-I-s-B-
14215

Situl
arheologic
de la
Pietroşani,
punct "Locul
Popilor"

Comuna Pietroşani "Locul
popilor"

Hallstatt
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5. TR-I-m-B-
14215.01

Aşezare Comuna Pietroşani "Locul
popilor"

sec. II-III p.
Chr.

6. TR-I-m-B-
14215.02

Aşezare Comuna Pietroşani "Locul
popilor"

7. TR-II-m-B-
14350

Conacul
Ioanid, azi
Primăria

Comuna Lisa Str. Principală
în centrul

sf. sec. XIX
– înc. sec.
XX

8. TR-II-m-B-
14389

Ruinele
bisericii "Sf.
Treime"

Comuna Pietroşani 1812-1819

9. TR-II-m-B-
14390

Casa Iulică
Cristescu

Comuna Pietroşani Str. Principală 1912

10. TR-II-m-B-
14391

Casa Iulică
Rădulescu

Comuna Pietroşani Str. Principală 1891

11. TR-II-m-B-
14449

Casa
Răducu Filip

Comuna Seaca Str. Principală 1910

12. TR-II-m-B-
14468

Turn de apă Comuna Suhaia înc. sec. XX

13. TR-II-m-B-
14511

Biserica "Sf.
Nicolae" si
"Sf. Ioan
Botezatorul"

Comuna Viişoara 943 pe şosea,
în centrul
localităţii

1846

14. TR-I-s-A-
14233

Situl
arheologic
de la
Zimnicea,
punct
"Cetate"

Oraşul Zimnicea Partea de V a
oraşului pe
terasa înaltă a
Dunării Cetate

15. TR-I-m-A-
14233.01

Aşezare Oraşul Zimnicea Cetate, în
partea de V a
oraşului pe
terasa înaltă a
Dunării

Epoca
medievală

16. TR-I-m-A-
14233.02

Aşezare Oraşul Zimnicea Cetate, în
partea de V a
oraşului pe
terasa înaltă a
Dunării

sec. IV - II
a. Chr.,
Latène,
geto -
dacică

17. TR-I-s-A-
14234

Situl
arheologic

Oraşul Zimnicea Câmpul
Morţilor, în
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de la
Zimnicea,
punct
"Câmpul
Morţilor"

partea de V
a oraşului, pe
terasa Dunării,
la E şi N faţă
de Cetate

18. TR-I-m-A-
14234.01

Necropola Oraşul Zimnicea Câmpul
Morţilor, în
partea de V
a oraşului, pe
terasa Dunării,
la E şi N faţă
de Cetate

sec. XIV,
Epoca
medievală

19. TR-I-m-A-
14234.04

Necropola Oraşul Zimnicea Câmpul
Morţilor, în
partea de V
a oraşului, pe
terasa Dunării,
la E şi N faţă
de Cetate

Epoca
bronzului
târziu

Lăcaşele de cult din Grupul de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud:
Tabel Lăcase de cult

COMUNA LĂCAŞE DE CULT

Suhaia Casa de Rugăciune Adventistă

Biserica Ortodoxă

Fântânele Biserica Ortodoxă

Viişoara Biserica Baptistă

Biserica Ortodoxă

Biserica "Sf. Nicolae" şi "Sf. Ioan Botezătorul" (943, pe şosea, în

centrul localităţii)

Lisa Casa de Rugăciune Adventistă

Biserica „ Sf. Gheorghe ”

Biserica Ortodoxă – Vânători
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Seaca Casa de Rugaciune Adventistă – Năvodari

Biserica Ortodoxă – Năvodari

Biserica "Sf. Ioan Botezătorul" (str. Principală, DN 51A)

Biserica Ortodoxă

Casa de Rugaciune Adventistă

Pietroșani Biserica Ortodoxă Pietroșani

Casa de rugăciuni Adventistă

Năsturelu Biserica Baptistă

Biserica Sf. Împărați
Biserica Ortodoxă

Casa de rugăciuni Adventistă

Zimnicea Biserica Baptistă

Biserica Ortodoxă de pe strada Eroilor

Biserica Ortodoxă de pe strada Oltului

Biserica Ortodoxă de pe strada Portului

Casa de rugăciune Adventistă

Casa de rugăciune Evanghelică

Tradiţii şi obiceiuri la nivelul Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud

Obiceiurile înrădăcinate în viaţa oamenilor comunică un mesaj cu totul şi cu totul

deosebit. Obiceiul este o deprindere câştigată prin repetarea deasă a aceleiaşi acţiuni.

Obiceiurile, datinile, cântecele, însoţesc viaţa omului de la naştere până la moarte.

Un aspect important este acela că tradiţiile şi obiceiurile pe plan local, mai ales în

mediu rural, se transmit pe cale orală şi se află pe aceeaşi treaptă cu religia şi cu credinţa.

Ele reprezintă un stil de viaţă, se perpetuează şi sunt respectate, oamenii acordând foarte

multă importanţă atât obiceiurilor calendaristice cât şi celor legate de evenimente din viaţa

omului: botez, căsătorie, înmormântare etc.
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Zona teritorială Dunărea de Sud deţine şi numeroase tradiţii şi obiceiuri având

caracteristici proprii de civilizaţie şi cultură populară. Multe din obiceiurile specifice sunt

legate de sărbătorile importante de peste an.

Obiceiurile Anului Nou, practicate în perioada 24 decembrie-7 ianuarie, sunt legate de

sărbătorile Crăciunului şi ale Anului Nou şi au o mare bogăţie folclorică. De Anul Nou sunt

colinde şi urări. Colindele religioase au ca subiect naşterea, botezul şi patimile lui Iisus

Hristos. Colindele au text şi melodie: Steaua, Domn, Domn să-nălţăm, Astăzi s-a născut

Hristos, Florile dalbe etc. De Anul Nou se colindă cu Steaua, Sorcova, Pluguşorul. Se colindă

în grupuri organizate de cadrele didactice. Pluguşorul este un obicei foarte vechi şi se urează

fiecărui gospodar.

Prăznuirea Sf. Ioan Botezătorul, care încheie ciclul sărbătorilor de iarnă, prilejuieşte

continuarea obiceiurilor şi datinilor inspirate de atmosfera specifică trecerii dintre ani.

Celebrarea Botezului Domnului, pentru purificarea apei, şi, în general, a mediului

înconjurator, de pe 6 ianuarie, este, practic, legată de Sf. Ion (7 ianuarie), poate şi pentru

faptul că agheasma joacă un rol important.

În comunele Fântânele şi Suhaia, tinerii, îmbrăcaţi în costume populare, călare pe caii

botezaţi cu apă sfinţită, se întrec în curse. Se spune că de Sf. Ioan se "botează gerul", adică

se înmoaie frigul, zăpada începând să se topească.

Păresimile sunt sărbători cuprinse de la prima zi a postului mare până la Paşti. Înainte

de Paşti copiii merg la biserică în fiecare zi a Săptămânii Mari la denii şi sfârşesc cu ziua de

Paşti, duminica. Vineri seara se merge la biserică, se ocoleşte biserica la ora 12, de trei ori

cu Domnul Iisus Hristos, apoi se ia lumină şi se pleacă spre casă, făcând în aşa fel încât să

nu se stingă lumina până acasă. Tradiţia populară spune ca de Paşti cei mai mici să meargă

la cei mai mari, adică fini la naşi, copii la părinţi cu ouă roşii, colăcei, prăjituri, toate preparate

conform tradiţiei populare în ajunul Paştelui.

După Paşti urmează de Rusalii Căluşul. Căluşul este o importantă manifestare

folclorică, manifestată prin cântec, joc popular şi multă voie bună. Căluşul românesc este

cunoscut şi apreciat şi peste hotare ca un joc specific bărbătesc.
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De asemenea, de Sânziene, există obiceiul numit „Drăgaica”, care constă în faptul că

fetele tinere (14-15 ani), nemăritate, dansează o variantă femeiască a „Căluşului”, îmbrăcate

fiind într-un costum tradiţional. Una dintre ele se îmbracă în mireasă. La acest obicei

participă şi un flăcău, un drăgan. Fetele merg din casă în casă, unde sunt onorate, iar ele au

putere curativă, în special asupra copiilor pe care îi iau în braţe. Ele poartă năframe,

mărgele, brăţări, flori, usturoi şi spice de grâu, toate simbolizând sănătate şi belşug.

Elementele acestea şi cântecele lor au rolul de a alunga ielele, mana vitelor, seceta,

insectele dăunătoare recoltelor s.a. În textul cântecelor lor există referinţe la pescuit, ceea ce

demonstrează că, în trecut, activitatea era importantă în zonă şi foarte mult practicată.

Un alt obicei ancorat în cultura locală, cu referire la pescuit este „Lăzărelul” sau

Sfantul Lazăr ce se serbează în Duminica Floriilor. Despre Sfântul Lazăr se spune că a

plecat la pădure în căutare de hrană pentru oile sale, ajutat fiind de pescari să treacă apa.

Dragobetele, sărbătoarea românească a dragostei, are o tradiţie cu totul deosebită în

zona Grupului de Acţiune Locală Dunărea de Sud, presupunând ca pescarii sa ia fetele în

bărci şi să le ducă la întâlnire cu băieţii care le strigă. În această zi, fetele trebuie să adune

ultima zăpadă, să o topească şi sa se spele cu ea pe faţă la sărbătorile importante de peste

ani iar băieţii să le aducă ghiocei fetelor.

Dunărea de Sud face parte din categoria zonelor etnografice în care populaţia din

mediul rural continuă să poarte la anumite evenimente costumul tradiţional specific.

În Suhaia este prezent un centru etnografic unde întâlnim: artă şi arhitectură populară,

port popular; ţesături de interior (lână, bumbac), gospodării cu structură tradiţională interioare

tradiţionale.

Arhitectura populară ţărănească a Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea

de Sud se caracterizează, în primul rând, prin ingeniozitate, diversitatea soluţiilor găsite

pentru diferite probleme, eleganţa liniilor şi echilibrul volumelor.

Casa ţărănească era construită în majoritatea cazurilor din lemn, piatră şi pământ

bătut sau amestecat cu paie şi pleavă. Încăperile obişnuite ale casei ţărăneşti erau tinda,

camera de locuit, cămara, camera curată, podul şi, eventual, pivniţa. Decoraţia cea mai

bogată se întâlneşte la prispă, care era ideală pentru sculptură, dar şi, în multe cazuri, pe
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grinzi, uşi şi ferestre. Motivele predominante sunt cele geometrice, însă apar şi elemente

florale, zoomorfe şi chiar stilizări antropomorfe, numeroase simboluri legate de credinţele

trecutului.

Legendele legate de istoricul şi denumirea anumitor localităţi ce compun teritoriul

Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud,

reprezintă, de asemenea, surse ale patrimoniului imaterial.

Astfel, prima atestare documentară a satului Suhaia o

găsim într-un document din 20 februarie 1512 al lui Neagoe

Basarab, prin care întăreşte Mănăstirea Cotlomuz de la Athos mai

multe sate prin care şi Suhaia, scutindu-l de dările şi slujbele, afară de bir şi de oastea cea

mare. Balta şi satul Suhaia au fost ale Mănăstirii Cotlomuz de la Muntele Athos încă de pe

vremea lui Radu cel Mare (1496 – 1508). Satul Suhaia, la acea dată, avea venituri din vii şi

agricultură. Hotarul moşiei trecea pe la drumul Găuriciului, pe la marginea Găvanului şi a

Grădiştei. La 1864, cu ocazia secularizării, moşia Suhaia avea o întindere de 1800 pogoane

teren arabil şi vii, precum şi o balta : Râiosu – Fântâniţa.

Primii locuitori ai acestor meleaguri s-au aşezat pe grindurile neinundabile dintre apele

bălţii, unde se află câte o măgură: Măgura Beciu, Măgura Râiosu, Grindul lui Rădvan. Pe

măsură ce locuitorii s-au înmulţit, satul s-a concentrat în jurul celor două izvoare de sub mal,

ceea ce i-a determinat pe mulţi să creadă că numele localităţii este legat de apa acestor

izvoare, cuvântul „su” în limba turcă înseamnă „apă”. Mergând mai departe de acest cuvânt

aflăm că „suha”, care denumeşte „loc uscat”, sau „suhat” – loc de adăpat şi adăpostit vitele.

Coroborând datele existente în documentele istorice, putem aprecia că numele

localităţii Suhaia vine de la acele locuri (grinduri) uscate dintre ape, fie de la balta care seca

vara, ambele situaţii având ca element comun pământ uscat pus în relaţie cu apele ce

alcătuiau balta Suhaia.

Comuna Viișoara are prima atestare documentară pe la anul 1594 din timpul lui Mihai

Viteazul. De-a lungul vremurilor satul nu a avut vatra şi denumirea actuală. Pe la 1820, după

epidemia de ciumă din timpul lui Caragea-Vodă se vorbeşte de mutarea celor 30 de familii

supravieţuitoare din punctul numit "Mizinele" pe locul actualei vetre, atunci plantate cu viţă-
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de-vie, oamenii păstrând şi transmiţând prin viu grai expresia "să mor la viişoara mea" ca

ultima dorință a acelor locuitori. De atunci satul nu şi-a mai mutat vatra şi a luat denumirea

de Viişoara.

Oraşul Zimnicea se află la est de cea mai veche aşezare geto-dacică cunoscută până

acum, din Muntenia, ale cărei începuturi sunt estimate în secolul IV î.Hr. Se crede, de

asemenea, că este cetatea despre care scria Arrianus că a fost distrusă de generalul lui

Alexandru Macedon, Lisimachos în timpul expediţiei sale împotriva tribalilor, în anul 335 î.H.

În 1457 Vlad Ţepeş, a luptat cu Imperiul Otoman de-a lungul Dunării, trecând şi pe la

Zimnicea (Dezimnikos).

În 1595 Mihai Viteazul a luptat cu Imperiul Otoman pentru a câştiga independenţa

statului său de-a lungul Dunării şi pe la Zimnicea.

În anul 1791 Zimnicea apărea pe hartă cu 116 case. În 1835 avea 531 de gospodării,

fiind al doisprezecelea oraş-târg ca mărime din Valahia, menţionat şi ca punct vamal şi de

schimburi comerciale. În anul 1835 Zimnicea număra 2650 locuitori, iar la finele secolului

XIX-lea, 4500. În timpul războiului de independenţă (1877 - 1878), a fost sediul de campanie

al trupelor ruseşti care luptau în Bulgaria împotriva Imperiului Otoman. Şi tot în timpul

războiului de independenţă a fost reşedintă de judeţ pe o perioada de 3 luni. În anul 1930

sunt înregistraţi 10.879 locuitori.

Cutremurul din 1977 a avut efecte devastatoare asupra oraşului. Aproximativ 89% a

fost distrus, fiind necesară reconstrucţia sa din temelii. Paradoxal însă, mare parte din

distrugeri au avut loc după cutremur, prin demolări, autorităţile comuniste locale dorind să

creeze aici un oraş nou din temelii, după planurile şi stilul urbanistic comunist. O bună parte

din banii pentru reconstrucţie au fost donaţi de Germania şi Austria. 10 ani mai târziu, noua

infrastructură se deteriorase puternic datorită lucrărilor de slabă calitate. Multe clădiri

începute acum 20 de ani, au rămas până în ziua de azi neterminate, astfel că zone întregi din

Zimnicea sunt încă nelocuite.
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Zimnicea era o localitate foarte reprezentativă din punct de vedere al obiceiurilor

legate de pescuit, care, în timp, s-au pierdut. Existau multe elemente legate de pescuit şi

pescari, de modul în care aceştia practicau pescuitul, de deschiderea sezonului şi de unelte.

În prezent elemente ce atestă importanţa pescuitului, în trecut halăul, setcile împletite,

vârşile, prostovoalele şi năvodul erau ustensilele folosite  la pescuit.

Halău Vârşă

Prostovol
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Năvod

La fel cum şi în prezent există o perioadă de prohibiţie a pescuitului, şi in trecut acesta

era interzis în perioada aprilie-iunie. Adesea, din lipsă de ustensile, pescarii pescuiau şi cu

mâna sau cu crengile, sau aşezau crengi în apă astfel încât peştii sa poată depună icre pe

ele.

În ceea ce priveşte barcile sau alte mijloace folosite pentru pescuit, în urmă cu câteva

decenii, până la apariţia celor cu motor sau a şalupelor, se utilizau bărcile cu vâsle, lotcile

sau chiar plutele din papură.

Spaţiul Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud este important atât

datorită potenţialului pescăresc ridicat, cât şi valorilor cultural-etnografice şi obiectivelor de

patrimoniu localizate aici. Totuşi, întrucât pescuitul este o muncă foarte grea, iar pescarii sunt

nevoiţi să se descurce cu greutăţile respective, sunt destul de puţine elemente precum

sărbători, cântece sau alte evenimente care să exprime bucuria pescuitului.

Creşterea valorii adăugate în acest sector tradiţional – intensiv în forţa de muncă, dar

mai puţin intensiv în capital şi tehnologie – în condiţiile unei competiţii acerbe pe plan

european pe piaţa peştelui, depinde însă de crearea unei imagini de marcă a “produsului

Dunărea de Sud” cu o serie de caracteristici clare, uşor de recunoscut de consumator şi care

să creeze asocieri pozitive cu specificul zonei (o oază de viaţa tradiţională, revigorantă,
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relaxantă şi “savuroasă”), care să determine grupul-ţintă vizat să prefere respectivele

produse altor produse alternative, (mai puţin “originare” / mai puţin ecologice / mai puţin

organice etc) şi să îl determine să plătească un preţ adecvat.

În acest sens, o importanţă deosebită trebuie acordată definirii imaginilor de marcă,

atât pentru produsele turistice cât şi pentru produsele din peşte, tradiţionale, garantate. Acest

proces de construire a imaginilor de marcă trebuie abordat integrat deoarece produsele din

peşte pot fi valorificate drept atracţii turistice, iar influxul de turişti din zone puternic

urbanizate sau din Europa poate constitui un excelent canal de comercializare a produselor

locale.

În acest context, revitalizarea şi exploatarea comercială a meşteşugurilor tradiţionale,

a produselor tradiţionale urmează aceeaşi logică de integrare mutual benefică în raport cu

dezvoltarea turismului pescăresc.

Economia locală

Relaţia dintre administraţia locală şi IMM-uri este importantă mai ales ca mecanism de

convertire a activităţilor economice în bunăstare colectivă, precum şi din perspectiva

stimulării antreprenoriatului cu rol social în comunitate. Agenţii economici joacă un rol

important prin asigurarea de locuri de muncă şi contribuţiile la bugetul local. Multe dintre

localităţile judeţului Teleorman au în derulare programe şi proiecte comune cu IMM-uri şi

multe altele sunt interesate de elaborarea de noi proiecte.

Importanţa IMM-urilor pentru comunitate este apreciată mai ales sub aspectul ofertei

de locuri de muncă pentru localnici şi apoi, în ordinea importanţei, pentru că sunt aducătoare

de venituri la bugetul local, creează modele de comportament economic şi contribuie la

creşterea nivelului de civilizaţie, promovează la nivel local ideile de dezvoltare durabilă şi

responsabilitate socială.

Din punct de vedere social, una dintre problemele importante este numărul mare de

șomeri neindemnizați. Excluziunea de pe piaţa muncii şi, în aceeaşi măsură, angrenarea

populaţiei active în ocupaţii slab productive, declanşează cercul vicios al deprivării şi sărăciei.
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După sărăcie, ca importanţă, cea mai gravă problemă socială este reprezentată de lipsa

locurilor de muncă şi natalitatea scăzută.

Migraţia, care este percepută ca ameninţare în majoritatea comunelor, este

reprezentată de deplasarea tinerilor și persoanelor de vârstă medie in străinătate şi mediul

urban pentru locuri de muncă.

Lipsa locurilor de muncă, a utilităţilor necesare unei calităţi a vieţii satisfăcătoare

determină părăsirea satelor de către tineri, care aleg să se stabilească în străinătate, în

oraşele din judeţ sau în capitală.

Judeţul Teleorman se remarcă prin diversitatea ramurilor economice specifice

economiei naţionale, predominantă fiind industria, urmată de agricultură, comerţ şi servicii.

În tabelele de mai jos, este prezentată structura populaţiei active, pe ocupaţii, între anii

2005-2009:

Tabel economie locală 2005
Populaţia

Activă
Sector
agricol

(inclusiv
pescuitul)

Sector
Industrial

şi de
artizanat

Sector de
comerţ

Servicii

FANTANELE 83 51 2 4 26
LISA 101 61 4 10 26

NASTURELU 83 13 4 8 58
PIETROSANI 63 6 5 7 45

SEACA 84 31 5 10 38
SUHAIA 54 13 4 10 27

VIISOARA 84 26 26 7 25
ZIMNICEA 3055 930 1011 267 847

TOTAL 3607 1131 1061 323 1092
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Teleorman
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Tabel economie locală 2006

Populatia
Activa

Sector
agricol

(inclusiv
pescuitul)

Sector
Industrial

si de
artizanat

Sector de
comert

Servicii

FANTANELE 108 68 2 5 33
LISA 98 55 2 9 32

NASTURELU 78 9 2 7 60
PIETROSANI 72 7 14 8 43

SEACA 79 27 2 9 41
SUHAIA 51 11 2 9 29

VIISOARA 65 23 9 7 26
ZIMNICEA 3091 837 1319 275 660

TOTAL 3642 1037 1352 329 924
% 100 28.47% 37.12% 9.03% 25.37%

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Teleorman

Tabel economie locală 2007

Populatia
Activa

Sector
agricol

(inclusiv
pescuitul)

Sector
Industrial

si de
artizanat

Sector de
comert

Servicii

FANTANELE 105 62 2 6 35
LISA 90 49 2 9 30

NASTURELU 72 9 3 7 53
PIETROSANI 83 7 14 12 50

SEACA 74 26 3 9 36
SUHAIA 48 11 3 10 24

VIISOARA 70 21 9 8 32
ZIMNICEA 3383 678 1726 272 707

TOTAL 3925 863 1762 333 967
% 100 21.99% 44.89% 8.48% 24.64%

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Teleorman
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Tabel economie locală 2008
Populatia

Activa
Sector
agricol

(inclusiv
pescuitul)

Sector
Industrial

si de
artizanat

Sector de
comert

Servicii

FANTANELE 132 58 3 34 37
LISA 81 35 4 8 34

NASTURELU 57 8 2 4 43
PIETROSANI 78 12 2 6 58

SEACA 60 15 2 6 37
SUHAIA 77 10 32 7 28

VIISOARA 54 19 3 5 27
ZIMNICEA 3386 656 1498 280 952

TOTAL 3925 813 1546 350 1216
% 100 20.71% 39.39% 8.92% 30.98%

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Teleorman

Tabel economie locală 2009
Populatia

Activa
Sector
agricol

(inclusiv
pescuitul)

Sector
Industrial

si de
artizanat

Sector de
comert

Servicii

FANTANELE 143 66 4 28 45
LISA 91 33 4 8 46

NASTURELU 65 7 4 8 46
PIETROSANI 124 12 4 7 101

SEACA 68 15 2 7 44
SUHAIA 93 10 29 7 47

VIISOARA 65 17 3 5 40
ZIMNICEA 3262 683 1457 271 851

TOTAL 3911 843 1507 341 1220
% 100 21.55% 38.53% 8.72% 31.19%

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Teleorman
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Tabel economie locală 2005- 2009

Populaţia
Activă

Sector
agricol

(inclusiv
pescuitul)

Sector
Industrial

şi de
artizanat

Sector de
comerţ

Servicii

2005 3607 1131 1061 323 1092
2006 3642 1037 1352 329 924
2007 3925 863 1762 333 967
2008 3925 813 1546 350 1216
2009 3911 843 1507 341 1220

TOTAL 19010 4687 7228 1676 5419
% 100.00% 24.66% 38.02% 8.82% 28.51%

Din datele prezentate rezultă că, în sectorul agricol (inclusiv pescuitul), ponderea

populaţiei active a înregistrat o descreştere de la 1131 populaţie activă în 2005 la 813

populaţie activă în 2008, ceea ce indică inclusiv declinul sectorului pescăresc. Sectorul

industrial şi de artizanat reprezintă sectorul dominant de activitate, cu aproape 40% medie

populaţie activă pentru anii 2005-2009, urmat de sectorul servicii care, în ultimii doi ani de

analiză, respectiv 2008 şi 2009, înregistrează o creştere considerabilă. Sectorul comerţ

rămâne sectorul cel mai slab reprezentat, cu o pondere a populaţiei active de 8.82%.

Sectorul pescăresc

Teritoriul acoperit de Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud

prezintă caracteristici geografice şi fizice specifice zonei pescăreşti, activitatea de pescuit

fiind practicată aici încă din epoca  neolitică, conform cercetărilor arheologice. Au fost

descoperite depozite de unelte de pescuit şi vertebre de peşti mari, ceea ce atestă importanţa

pe care pescuitul o avea în acele timpuri.

Astfel, pescuitul este o activitate importantă, cu o tradiţie străveche transmiţându-se

din tată în fiu, de altfel, formarea acestor localităţi de-a lungul Dunării se datorează de fapt

acestei activităţi, oamenii fiind atraşi de această posibilitate de obţinere a hranei. Din cele mai

vechi timpuri până acum câţiva ani, pescuitul s-a practicat intens, peştele fiind vândut în sate

de către negustori.
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În perioada anilor 1926 - 1930, Balta Pietroşani a fost un important punct de colectare

a peştelui, deosebit de abundent, de către o echipă de pescari ce se ajutau de vârşi,

năvoade, setci, uneori pescuind şi cu mâna. Dat fiind că Balta Pietroşani a fost foarte bogată,

a fost numită „Mica Deltă de la Pietroşani”. Această baltă, ca şi celelalte bălţi alăturate

Dunării, se inunda în fiecare an, până vara, în lunile iunie - iulie, de apele revărsate ale

fluviului. După retragere, apele mai stagnau în locuri adâncite (chiuvete), formandu-se până

la cincizeci de lacuri cu peşte. Apele se retrăgeau în Dunăre prin canale naturale ca cele de

la Zarancu, Pârâul Popii, pârâul de la Gropanul lui Crăciun Sivu, Cracul Dunării etc. sau direct

în râul Vedea prin canale ca cele ale Belcinei, Zatanul, canalul lui Udrea, canalul lui Gherghe,

Încârligatul şi canalului lui Duruian, săpate de localnici în vederea pescuitului.

Prin râul Vedea se retrăgeau cantităţi enorme de peşte care proveneau din zona

oraşului Zimnicea, din Balta Suhaia şi din Balta Fatana. Lacul Suhaia îşi varsă apele în râul

Pasărea, ce devine afluent al râului Vedea în dreptul satului Bujoru.

Aşa cum s-a menţionat şi anterior, există o gamă largă de specii de peşti, din care

cele mai importante sunt crapul şi somnul, alte specii apreciate fiind şalăul, ştiuca, mreana,

scobarul, plătica, săbiţa, obletul, bibanul, linul, caracuda, iar în ultima perioadă peşti exotici,

aclimatizaţi, aduşi din Asia sau America, precum tenul (crapul chinezesc) şi novacul (crapul

american).

În trecut, peştele se comercializa foarte intens, existând pescării şi gheţării pentru

conservarea sa. Peştele se vindea în sat şi în satele vecine, pe piaţa din Giurgiu şi chiar la

Piteşti.

Apogeul activităţii pescăreşti se atinge în anii `30, iar ulterior au loc indiguiri între

teritoriul Grupului şi Malu, în judeţul Giurgiu. După încheierea operaţiunilor de indiguiri,

pescuitul industrial din zonă a decăzut iar ulterior, punctele piscicole importante, precum cel

de la Pietroşani,  s-au desfiinţat.

În prezent, activitatea se confruntă cu următoarele probleme: pescuitul şi-a pierdut

din importanţă iar, pe de altă parte, persoanele care au ca principal domeniu de activitate

pescuitul nu sunt înregistrate în bazele de date statistice judeţene şi naţionale. Există totuşi

pescari posesori de licenţe de pescuit, înscrişi în diverse asociaţii pescăreşti locale sau
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judeţene. Ca şi soluţii în revitalizarea pescuitului local ar fi construirea de căi de comunicare,

de vane, între râul Vede, a bălţi şi Dunăre, prin care ar putea intra peştii. Asemenea vane

erau în trecut utile locuitorilor, fiind şi o modalitate de ecologizare a zonei, curăţând mediul

natural din acest areal spre folosul întregii comunităţi.

În ultimii 15 ani, s-au constituit aproximativ 39 entităţi economice desfăşurând

activităţi legate de sectorul pescăresc, astfel:

Tabel intreprinderi sectorul pescaresc ultimii 15 ani

Nr.
Crt.

Nume Formă de
organizare

Anul
înfiinţării

Sediul

1. AGROFISH TRANS SRL societate cu

răspundere limitată

2010 comuna

Suhaia

2. BRĂGĂDIREANU DUMITRU

PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

persoană fizică

autorizată

2007 oraşul

Zimnicea

3. CIUREA V ALEXANDRU PERSOANĂ

FIZICĂ AUTORIZATĂ

persoană fizică

autorizată

2008 oraşul

Zimnicea

4. COSTEA N. AURELIAN

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

ȋntreprindere

individuală

2010 comuna

Suhaia

5. CULCEA GH. MARIN PERSOANĂ

FIZICĂ AUTORIZATĂ

persoană fizică

autorizată

2009 comuna

Seaca

6. DEACU LUCIAN PERSOANĂ FIZICĂ

AUTORIZATĂ

persoană fizică

autorizată

2010 comuna

Pietroşani

7. DIMANCEA LAURENŢIU MARIAN

PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

persoană fizică

autorizată

2008 oraşul

Zimnicea

8. DONAU FISH SRL societate cu

răspundere limitată

2010 comuna

Suhaia

9. DUMBRAVĂ CAMELIA PERSOANĂ persoană fizică 2007 oraşul
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FIZICĂ AUTORIZATĂ autorizată Zimnicea

10. EREMIA I. FLORIN ÎNTREPRINDERE

INDIVIDUALĂ

ȋntreprindere

individuală

2011 comuna

Pietroşani

11. EREMIA S.M. ION PERSOANĂ FIZICĂ

AUTORIZATĂ

persoană fizică

autorizată

2011 comuna

Pietroşani

12. FISH&FISH PRODCOM SRL societate cu

răspundere limitată

2011 comuna

Suhaia

13. GRASU A PETRE PERSOANĂ FIZICĂ

AUTORIZATĂ

persoană fizică

autorizată

2009 oraşul

Zimnicea

14. INDEPENDENT-COM SRL societate cu

răspundere limitată

1992 comuna

Suhaia

15. JUMARĂ I. FLOREA PERSOANĂ

FIZICĂ AUTORIZATĂ

persoană fizică

autorizată

2009 comuna

Năsturelu

16. JUMARĂ ION PERSOANĂ FIZICĂ

AUTORIZATĂ

persoană fizică

autorizată

2010 comuna

Năsturelu

17. LINCU AUGUST PERSOANĂ FIZICĂ

AUTORIZATĂ

persoană fizică

autorizată

2005 comuna

Seaca

18. MIŢĂ I. IOAN PERSOANĂ FIZICĂ

AUTORIZATĂ

persoană fizică

autorizată

2008 oraşul

Zimnicea

19. NEACŞU D. ÎNTREPRINDERE

INDIVIDUALĂ

ȋntreprindere

individuală

2008 oraşul

Zimnicea

20. NEAGU GHE. MARIAN NICUŞOR

PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

persoană fizică

autorizată

2009 oraşul

Zimnicea

21. NISTOR TOMA IOAN PERSOANĂ

FIZICĂ AUTORIZATĂ

persoană fizică

autorizată

2010 oraşul

Zimnicea
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22. ORZAN CĂTĂLIN PETRICĂ

PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

persoană fizică

autorizată

2009 comuna

Năsturelu

23. PEIA DUMITRU FLORIN

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

ȋntreprindere

individuală

2010 oraşul

Zimnicea

24. PESCARA COMPANY SRL societate cu

răspundere limitată

2011 comuna

Suhaia

25. PETRE DĂNUŢ MARIUS PERSOANĂ

FIZICĂ AUTORIZATĂ

persoană fizică

autorizată

2009 comuna

Năsturelu

26. PIETREANU ION PERSOANĂ FIZICĂ

AUTORIZATĂ

persoană fizică

autorizată

2008 comuna

Seaca

27. RADU I. VASILE PERSOANĂ FIZICĂ

AUTORIZATĂ

persoană fizică

autorizată

2008 comuna

Seaca

28. SIVU ADRIAN PERSOANĂ FIZICĂ

AUTORIZATĂ

persoană fizică

autorizată

2011 comuna

Pietroşani

29. SURDU DECEBAL GABRIEL

PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

persoană fizică

autorizată

2009 oraşul

Zimnicea

30. SUSAI MARIAN GIGI PERSOANĂ

FIZICĂ AUTORIZATĂ

persoană fizică

autorizată

2005 oraşul

Zimnicea

31. TUDORACHE F. IULIAN PERSOANĂ

FIZICĂ AUTORIZATĂ

persoană fizică

autorizată

2011 comuna

Pietroşani

32. VIDA MARIN PERSOANĂ FIZICĂ

AUTORIZATĂ

persoană fizică

autorizată

2011 comuna

Pietroşani

33. VOICU OLIMPIU LIVIU PERSOANĂ

FIZICĂ AUTORIZATĂ

persoană fizică

autorizată

2009 oraşul

Zimnicea
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34. VOIVOZEANU TRAIAN

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

ȋntreprindere

individuală

2005 oraşul

Zimnicea

35. VĂTAFU A. ION PERSOANĂ FIZICĂ

AUTORIZATĂ

persoană fizică

autorizată

2009 oraşul

Zimnicea

36. VĂTAFU CONSTANTIN CRISTIAN

PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

persoană fizică

autorizată

2010 oraşul

Zimnicea

37. ŢIGĂNIŞTEANU ALEXANDRU

PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

persoană fizică

autorizată

2009 oraşul

Zimnicea

38. ŢIGĂNIŞTEANU T. PETRE PERSOANĂ

FIZICĂ AUTORIZATĂ

persoană fizică

autorizată

2009 oraşul

Zimnicea

39. ŢÎŢACU DĂNUŢ PERSOANĂ FIZICĂ

AUTORIZATĂ

persoană fizică

autorizată

2010 oraşul

Zimnicea

La momentul actual, în zona Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de

Sud există următoarele entităţi al căror domeniu de activitate îl reprezintă pescuitul sau

acvacultura:

Tabel intreprinderi sector pescaresc in prezent
Nr. Crt. Nume Forma de

organizare
Localitatea Tipul de activitate

(conform cod CAEN)
Nr.

Salariati

1 SC Independent-
Com SRL

SRL Suhaia 0322- acvacultura in ape
dulci

1

2 SC Agrofish Trans
SRL

SRL Suhaia 0312- pescuitul in ape
dulci

2

3 Barbu Gheorghe PFA Suhaia 0312- pescuitul in ape
dulci

1

4 Bragadireanu
Dumitru

PFA Zimnicea 0312- pescuitul in ape
dulci

1

5 Ciurea V.
Alexandru

PFA Zimnicea 0312- pescuitul in ape
dulci

1

6 Costea N. Aurelian Intreprindere
Individuală

Suhaia 0312- pescuitul in ape
dulci

1
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7 Culcea Gh. Marin PFA Seaca 0312- pescuitul in ape
dulci

1

8 Deacu Lucian PFA Pietroşani 0312- pescuitul in ape
dulci

1

9 Dimancea
Laurentiu Marian

PFA Zimnicea 0312- pescuitul in ape
dulci

1

10 Donau Fish SRL SRL Suhaia 0312- pescuitul in ape
dulci

2

11 Ghica Florin PFA Zimnicea 0312- pescuitul in ape
dulci

1

12 Grasu A. Petre PFA Zimnicea 0312- pescuitul in ape
dulci

1

13 Jumara I Florea PFA Nasturelu 0312- pescuitul in ape
dulci

1

14 Jumara Ion PFA Nasturelu 0312- pescuitul in ape
dulci

1

15 Lincu August PFA Seaca 0312- pescuitul in ape
dulci

1

16 Mita I Ioan PFA Zimnicea 0312- pescuitul in ape
dulci

1

17 Neagu Ghe Marian
Nicusor

PFA Zimnicea 0312- pescuitul in ape
dulci

1

18 Nistor Toma Ioan PFA Zimnicea 0312- pescuitul in ape
dulci

1

19 Orzan Catalin
Petrica

PFA Năsturelu 0312- pescuitul in ape
dulci

1

20 Petre Danut Marius PFA Năsturelu 0312- pescuitul in ape
dulci

1

21 Pietreanu Ion PFA Seaca 0312- pescuitul in ape
dulci

1

22 Radu I Vasile PFA Seaca 0312- pescuitul in ape
dulci

1

23 Surdu Decebal
Gabriel

PFA Zimnicea 0312- pescuitul in ape
dulci

1

24 Susai Marian Gigi PFA Zimnicea 0312- pescuitul in ape
dulci

1

25 Voicu Olimpiu Liviu PFA Zimnicea 0312- pescuitul in ape
dulci

1

26 Voivozeanu Traian Intreprindere
Individuală

Zimnicea 0312- pescuitul in ape
dulci

1

27 Vatafu A Ion PFA Zimnicea 0312- pescuitul in ape
dulci

1

28 Vatafu Constantin
Cristian

PFA Zimnicea 0312- pescuitul in ape
dulci

1

29 Tiganesteanu
Alexandru

PFA Zimnicea 0312- pescuitul in ape
dulci

1
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30 Tiganesteanu T
Petre

PFA Zimnicea 0312- pescuitul in ape
dulci

1

31 Tintarcu Danut Intreprindere
Individuală

Zimnicea 0312- pescuitul in ape
dulci

1

Sursa: Oficiul Registrului Comerţului
Teleorman

Total nr. salariati 33

Se poate astfel observa că, din cele 39 de entităţi active în sectorul pescuitului sau cel

al acvaculturii, înfiinţate în ultimii 15 ani, doar 31 mai sunt active în prezent, cele mai multe

fiind sub forma de persoană fizică autorizată sau întreprinderi individuale.

În ceea ce priveşte situaţia capturii de peşte, în ultimii 3 ani, la nivelul Grupului,

aceasta figurează în bazele de date ale asociaţiei Zimpesco. Organizaţia este responsabilă

cu colectarea datelor referitoare la cantitatea şi speciile pescuite anual, între kilometrii 526-

615 ai Dunării (cursul fluviului aferent judeţului Teleorman). Tabelul de mai jos prezintă

situaţia capturii, în kilograme.

Tabel situaţie captură pescuit
2009 2010 2011

Pietrosani 3790 4300 3600
Nasturelu 3100 2800 2500
Zimnicea 7500 6600 7300
Suhaia 2500 3600 3100
Seaca 4200 2350 2800
Lisa 1000 780 560

Fantanele 1140 900 810
Viisoara 870 800 650
TOTAL 24100 22130 21320

După cum se poate observa, situaţia capturii este în declin, ceea ce denotă regresul

acestui sector, parte datorat scăderii numărului de pescari, parte datorat reducerii resurselor

de peşte.

Numărul exact al pescarilor din teritoriu nu este redat în totalitate de bazele de date

oficiale, astfel în realitate există mult mai multe persoane ce practică această activitate. Cu

excepţia acestor pescari, există şi alte persoane care depind de aceştia, existând la nivel

local mici comunităţi ale pescarilor ce reprezintă o pondere importantă a populaţiei.
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La nivel local, există următoarele amenajări piscicole, cu o suprafaţă totală de 1.284,64

ha:

Tabel amenajari piscicole

Situaţia economică a principalilor agenţi economici din zona FLAG (valorile sunt

exprimate în lei) înregistrată pe ultimii 3 ani, este următoarea :

Localitate Administrator Amenajare
Suprafaţă

(ha)
Suhaia S.C. SUNRISE FISH PROD

S.R.L.
AMENAJAREA

PISCICOLĂ SUHAIA -
CRESCĂTORIE

1140

Zimnicea S.C. INDEPENDENT COM
S.R.L.

AMENAJAREA
PISCICOLĂ ROJISTEA

CRESCĂTORIE

20,64

Suhaia S.C. SUNRISE FISH PROD
S.R.L.

AMENAJAREA
PISCICOLĂ SUHAIA -

PEPINIERA

63

Zimnicea S.C. INTERAGRO S.R.L. AMENAJAREA
PISCICOLĂ DUNĂRICA

1-2 - CRESCĂTORIE

41

Seaca S.C. EURO M&P
CONCEPT S.R.L.

AMENAJAREA
PISCICOLA SEACA -

CRESCĂTORIE

20

Tabel situatie economica intreprinderi pescaresti
Firma administrator Domeniu de activitate CA

2008
Profit
2008

CA
2009

Profit
2009

CA
2010

Profit
2010

S.C. INDEPENDENT COM
S.R.L.

Acvacultura in ape dulci 67186 -7894 35640 7018 13685 -21310

EURO M&P CONCEPT
S.R.L.

Pescuitul in ape dulci 0 334 84 219 0 -14773

SUNRISE FISH PROD
S.R.L.

Acvacultura in ape dulci 16146 -23161 53341 40019 348 -21403
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Grafic profit 3 ani

Grafic Cifra de afaceri 3 ani

- Analiza realizată are la bază indicatorii economici cifră de afaceri şi profit şi a fost

întocmită pe o perioadă de 3 ani respectiv 2008, 2009 şi 2010;

- Sursa ce a furnizat datele este reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice.

- Aşa cum se poate observa din situaţia prezentată în tabelul şi graficele de mai

sus, în perioada 2008-2010, atât cifra de afaceri cât şi profitul au înregistrat valori

mici, de ordinul, cel mult, al zecilor de mii de lei, ceea ce indică o forţă economică

redusă a acestor organizaţii;

- Două din trei întreprinderi urmează un trend descendent, iar cea de-a treia a

întampinat ascensiune în anul 2009, urmat de regres în 2010. Pe ansamblu, se
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remarcă valori mici ale cifrelor de afaceri, iar în ceea ce priveşte rezultatul

financiar, acesta se identifică în general în pierderi, ceea ce demonstrează că,

deşi este o activitate importantă în zonă, exploatarea piscicolă şi pescuitul sunt în

declin.

În ceea ce priveşte lacurile şi bălţile din zona Grupului de Acţiune Locală pentru

Pescuit Dunărea de Sud, cele mai bine cotate sunt următoarele:

Tabel lacuri si balti
Lacul/ Balta Localitatea Descriere

L. Garla lui
Iancu

Suhaia Specii: caras crap.

L. Insula
Belena

Seaca Pe şoseaua Turnu Măgurele - Piatra, în
comuna Seaca. Specii: caras, platică, crap,

ştiucă etc.

L. Rojiste Zimnicea Balta are 20 ha şi este situată pe şoseaua
Alexandria-Zimnicea pe partea stângă. Este

o baltă sălbatică, cu mai multe specii de
peşte: ştiucă, somn, crap, caras.

L. Seaca Seaca Specii: caras ,crap

B. Suhaia Suhaia Specii: caras ,crap, şalău

Ca specii de interes în zonă, se remarcă crapul, bibanul, somnul, carasul, ştiuca,

şalăul, plătica, morunul, cega, roşioara, linul, sabiţa, dar şi scoicile, care în trecut cunoşteau

dublă valorificare: gastronomică şi industrială, prin fabricarea nasturilor din cochiliile lor.

La nivelul Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud, pescuitul este o activitate
economică importantă, dar este in declin, iar micile comunitati pescaresti reprezinta o parte importanta

a populatiei zonei, indeplinindu-se astfel criteriul de eligibilitate nr. 6.
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Industrie – IMM-uri

Industria din zona Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud este

predominată de întreprinderile mici şi mijlocii, fiecare categorie de întreprinderi ocupând o

anumită pondere, în felul următor:

Tabel  Întreprinderi
Total
intreprinderi

Micro-
intreprinderi
cu 1-10
salariaţi

Întreprinderi
cu 10-50
salariaţi

Întreprinderi
cu 50 - 250
salariaţi

Întreprinderi
cu peste 250
salariaţi

FANTANELE 9 7 1 1 0
LISA 10 9 1 0 0

NASTURELU 12 12 0 0 0
PIETROSANI 11 10 1 0 0

SEACA 8 8 0 0 0
SUHAIA 18 17 1 0 0

VIISOARA 9 7 2 0 0
ZIMNICEA 174 144 23 6 1

Nr. 251 214 29 7 1
% 100% 85.26% 11.55% 2.79% 0.40%

Sursa: Oficiul Registrului Comerţului

Grafic intreprinderi
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La nivelul Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud, ponderea cea mai

mare din punct de vedere al întreprinderilor existente, este deţinută de microîntrepinderi,

majoritare cu un procent de peste 80%, cele mai multe fiind mici centre de comerţ cu

amănuntul, tipic mediului rural sau mic urban, urmate fiind de înteprinderile mici (11,55%) şi

medii (2,79%). Aceasta indică o pondere redusă a întreprinderilor mari, industrializate, cu

peste 250 de angajaţi. Mai exact, la nivelul Grupului există 4 firme cu peste 100 de angajaţi,

şi anume Intervitt SRL (obiect de activitate - cultivarea strugurilor), Bio Fuel Energy (obiect de

activitate - Fabricarea altor produse chimice organice, de baza), Zimtub SA (obiect de

activitate - Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din otel) şi

Interagro (obiect de activitate - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si

a plantelor producatoare de seminte oleaginoase), cu 898 de salariaţi. Toate aceste 4

companii îşi au sediul în oraşul Zimnicea.

La nivelul oraşului Zimnicea, unde sunt înregistraţi cei mai mulţi agenţi economici la

nivel de Grup, cele mai multe firme au ca obiect de activitate comerţul cu amănuntul în

magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun

(cod CAEN 4711). Pe locul doi se află firmele din sectorul baruri şi alte activităţi de servire a

băuturilor (cod CAEN 5630) iar pe locul 3 apare sectorul de cultivare a cerealelor, exclusiv

orez, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase (cod CAEN

0111). Astfel, oraşul Zimnicea este dominat de agricultură şi bioetanol pe de o parte şi de

comerţ cu amănuntul pe de altă parte. Va continua să se dezvolte industria alimentară şi

producţia de energie alternativă dar este necesar a se încuraja dezvoltarea sectorului

servicii, în domenii cu valoarea adăugată mai mare decât sectorul comerţ cu amănuntul.

La nivelul Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud, conform

ORC Teleorman, există 24 de întreprinderi al căror domeniu de activitate îl reprezintă

cultivarea plantelor nepermanente, cultivarea plantelor din culturi permanente şi cultivarea

plantelor pentru înmulţire şi 11 întreprinderi ce se ocupă cu creşterea animalelor. De

asemenea, pe teritoriul determinat există 33 de întreprinderi ce desfăşoară activitate în

fabricarea de mobilă, ambalaje din plastic, construcţii metalice, produse chimice, plăci, tuburi,

folii şi profile din plastic, articole de îmbrăcăminte, produse de uz gospodăresc şi sanitar,
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furnire şi panouri din lemn, uleiuri şi grăsimi brute, textile, tutun, zahăr, pâine şi produse de

patiserie, lactate şi brânzeturi şi produse din carne.

Comerţ şi servicii

În tabelul următor, sunt prezentate principalele tipuri de comerţ practicate în teritoriul

acoperit de Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud. În egală măsură, sunt

prezentate principalele tipuri de întreprinderi care practică prelucrarea terţiară.

Tabel comert si servicii
Tipuri de comert Numar

total
% din

numarul
total

Intreprinderi din
sectorul tertiar

Numar
total

% din
numarul

total
Comert cu ridicata si

cu amanuntul,
intretinerea si

repararea
autovehiculelor si a

motocicletelor

11 7.28% Transporturi terestre si
transporturi prin conducte

9 12.33%

Comert cu ridicata cu
exceptia comertului cu

autovehicule si
motociclete

13 8.61% Restaurante si alte
activitati de servicii de

alimentatie

27 36.99%

Comert cu amanuntul,
cu exceptia

autovehiculelor si
motocicletelor

127 84.11% Activitati juridice si de
contabilitate

3 4.11%

Activitati ale directiilor
(centralelor), birourilor

administrative
centralizate; activitati de

management si de
consultanta in
management

9 12.33%

Publicitate si activitati de
studiere a pietei

3 4.11%

Activitati veterinare 5 6.85%
Activitati de secretariat,

servicii suport si alte
activitati de servicii
prestate in principal

intreprinderilor

3 4.11%

Invatamant 2 2.74%
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Activitati referitoare la
sanatatea umana

6 8.22%

Activitati sportive,
recreative si distractive

1 1.37%

Reparatii de calculatoare,
de articole personale si

de uz gospodaresc

5 6.85%

Sursa: Oficiul Registrul Comerţului

Datele prezentate în tabelul de mai sus demonstrează faptul că, la nivelul zonei

Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud, în cadrul sectorului de comerţ

ponderea cea mai mare pondere (84,11%) o deţine comerţul cu amănuntul, întreţinerea şi

repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, fiind urmat de comerţul cu ridicata, cu excepţia

autovehiculelor şi motocicletelor (8,61%) şi de comerţul cu ridicata si cu amănuntul (7,28%).

În ceea ce priveşte întreprinderile din sectorul terţiar, la nivelul FLAG situaţia se

prezintă în felul următor:

- Cea mai mare pondere o deţin restaurantele şi alte activităţi de servicii de alimentaţie,

urmate de transporturi terestre şi prin conducte şi de activităţi ale direcţiilor

(centralelor), birourilor administrative centralizate; activităţi de management şi de

consultanţă în management, cu 12,33% fiecare;

- Activităţi sportive, recreative şi distractive reprezintă doar 1% din totalul serviciilor

practicate pe teritoriul FLAG.

- Alte sevicii furnizate de către întreprinderile locale însă nemenţionate în tabelul

anterior sunt cele de reciclare a deşeurilor, lucrări de construcţii, lucrări de instalaţii

electrice, întreţinerea şi repararea autovehiculelor, agenţii imobiliare, coafor.

Servicii şi infrastructuri

În ceea ce priveşte serviciile şi infrastructura medico – socială (spitale, transporturi

publice, învăţământ secundar, universitar, servicii turistice, sportive şi de relaxare), tabelul de

mai jos reflectă situaţia la momentul actual:
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Tabel Servicii

Servicii Categorii Nr. Zimnicea Lisa Năsturelu Pietroşani Seaca Suhaia Viişoara Fântânele

Invăţământ Primar 10 3 1 1 1 1 1 1 1

Secundar 1 1

Universitar 0 0

Gradiniţe 12 2 1 2 1 2 1 1 1

Biblioteci 9 2 1 1 1 1 1 1 1
Medicale Cabinet

Medical 22 20 1 2 1 1 1 1 1

Cabinet
stomatologic 6 4 1 1

Spital 1 1

Farmacie 14 7 1 1 1 1 1 1 1
Laborator
medical 2 2

Sportive
Terenuri

sportive (de
fotbal, tenis...) 9 2 1 1 1 1 1 1 1

Sala de Sport 3 25 1 1 1
Piscine 0

Altele... 0

Transportu
ri publice 0

Servicii
turistice/
relaxare

Tabără 1 1
Altele... - 0

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Teleorman

Infrastructura şi serviciile medicale din zona Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit

Dunărea de Sud

Zona Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud este afectată de

infrastructura medicală învechită şi de o deficienţă în ceea ce priveşte serviciile medicale. Se

poate spune, aşadar, că există o problemă în accesarea serviciilor de sănătate de bază,

acest lucru conducând, pe de o parte, la amânarea îngrijirilor medicale de către locuitorii

FLAG şi, pe de altă parte, la creşterea costurilor serviciilor medicale prestate departe de

casă.

Invăţământul din zona Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud
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Educaţia şi formarea sunt esenţiale, dar, în ceea ce priveşte infrastructura şcolară,

există discrepanţe evidente. Deşi se poate spune că numărul de unităţi de învăţământ din

teritoriu depăşeşte necesităţile populaţiei, calitatea educaţiei este redusă; pe de o parte, din

cauza slabei dotări a infrastructurii educaţionale, iar, pe de altă parte, din cauza nivelului de

pregătire şi lipsei de experienţă a profesorilor. Structurile de învăţământ profesional şi primar

joacă un rol important pentru reconversia profesională a locuitorilor.

Nivelul scăzut de instruire se reflectă în calitatea forţei de muncă din mediul rural,

afectând dezvoltarea economică din această zonă. Nu există varietate de activităţi

economice, neexistând nici lucrători cu formare sau experienţă specifică diverselor tipuri de

meserii.

In ceea ce priveşte dotările IT: conexiunea la internet şi prezenţa sistemelor hardware

şi software în cadrul instituţiilor de învăţământ din cadrul teritoriului Grupului de Acţiune

Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud, acestea există şi în cadrul unui spaţiu special

amenajat în care copii pot să deprindă abilităţi de utilizare a calculatorului şi internetului.

Stabilitatea veniturilor în gospodărie are un efect puternic asupra participării la actul

educativ. Copiii din familiile muncitorilor cu venituri scăzute sau din familiile de pensionari

sunt de două ori mai expuşi riscului de abandon şcolar, comparativ cu copii din familiile cu o

sursă stabilă de venit. Alte motive ale abandonului şcolar sunt: sărăcia extremă, lipsa

mijloacelor de transport şi slaba motivaţie cu privire la câştigul economic ca rezultat al

educaţiei.

Dotările sportive din zona Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud

Posibilitatea desfăşurării activităţilor sportive este limitată în zona Grupului de Acţiune

Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud, din cauza lipsei spaţiilor adecvate pentru practicarea

acestor activităţi. Spaţiile în care pot fi practicate sporturile sunt cele din incinta sălilor de

sport şcolare sau terenurile de sport, neamenajate însă, din cadrul unităţilor şcolare. De

asemenea, parcurile, spaţiile de joacă pentru copii, pistele de biciclete etc., sunt aproape

inexistente.
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În concluzie, situaţia actuală a serviciilor şi infrastructurii medico-sociale din aria

teritorială a Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud afectează puternic

calitatea vieţii în spaţiul cuprins şi constituie o piedică pentru dezvoltarea activităţilor

economice.

Activităţi sociale şi organizaţii locale

Organizaţii publice

Pe teritoriul acoperit de Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud,

activitățile comunităților sunt coordonate de autoritățile administrațiilor publice locale,

respectiv primăriile și consiliile locale din localitățile componente. Autoritățile administrației

publice locale urmăresc derularea de lucrări pentru îmbunătățirea stării drumurilor, pentru

îmbunătățirea apei potabile sau pentru alimentarea cu gaze şi în general satisfacerea

nevoilor cetăţeneşti.

Administraţia publică locală este autoritatea care reprezintă comunitatea unei localităţi

şi asigură serviciile publice ale acesteia.

Administraţia publică locală este formată din consiliul local şi primărie.

Consiliul local este format din consilieri aleşi prin vot democratic de către locuitori.

Consiliul local este forul care adoptă hotărârile locale, pe baza propunerilor făcute de unul

sau mai mulţi din membrii săi sau de către primar. În Grupul de Acţiune Locală pentru

Pescuit Dunărea de Sud, consiliile locale au în componenţă, de regulă, 11 sau 13 consilieri.

Primarul reprezintă autoritatea executivă a localităţii. Acesta coordonează

compartimentele sau departamentele din cadrul primăriei pentru îndeplinirea cu succes a

măsurilor organizatorice sau publice stabilite prin hotărâri ale consiliului local. De asemenea,

primarul asigură respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţeanului, respectarea

prevederilor constituţionale sau a celor emise de preşedinţie sau guvern. Primarul este, de

asemenea, principalul ordonator de credite al administraţiei publice locale.
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Viceprimarul este persoana care are responsabilităţi delegate de către primar.

Viceprimarul organizează şi conduce direct compartimentele şi lucrările cu responsabilitatea

cărora a fost însărcinat de către primar. În localităţile din Grupul de Acţiune Locală pentru

Pescuit Dunărea de Sud, viceprimarul are subordonate, de regulă, compartimentele

urbanism şi administrativ.

Secretarul este funcţionar public şi se bucură de continuitate în funcţie. Se supune

legilor funcţionarilor publici iar o parte din atribuţii îi sunt stabilite de către primar. În general,

secretarul asigură aspectele juridice ale compartimentelor primăriei, pregăteşte şi

documentează proiectele de hotărâri ale Consiliului Local şi avizează hotărârile adoptate de

către acesta. În localităţile din Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud,

secretarul are, de regulă, subordonate compartimentele de fond funciar şi de stare civilă şi

asistenţă socială.

Serviciile funcţionale ale autorităţilor locale sunt grupate în compartimente specifice

pentru administrarea principalelor categorii de servicii sociale. Acestea sunt subordonate

primarului sau, prin delegare, viceprimarului sau secretarului.

În localităţile Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud,

compartimentele care intră, în general, în structura organizatorică a primăriilor sunt

compartimentele de urbanism, administraţie, fond funciar şi registru agricol, stare civilă şi

asistenţă socială, contabilitate, finanţe şi buget, impozite şi taxe. În cadrul acestor

compartimente activează referenţi care îndeplinesc funcţii specifice serviciilor publice în care

sunt încadrate compartimentele.

La nivelul comunelor, ordinea și liniştea publică sunt asigurate prin activităţile

desfăşurate de Posturile locale de Poliţie şi/ sau de Biroul de Poliţie Comunitară.

Lucrătorii postului local de Poliţie desfăşoară următoarele activităţi:

 soluţionarea de petiţii/ sesizări ale cetăţenilor comunei;

 aplicarea de contravenţii;

 întocmirea dosarelor de cercetare penală;
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În anumite comune, protecţia civilă este asigurată prin Serviciul Public Voluntar pentru

Situaţii de Urgenţă al căror personal au următoarele atribuții:
o desfăşurarea de acţiuni de informare şi instruire privind cunoaşterea regulilor şi

măsurilor de apărare împotriva dezastrelor;

o verificarea modului de aplicare a normelor, dispoziţiilor şi măsurilor care privesc

apărarea împotriva dezastrelor;

o acţiuni de intervenţie pentru înlăturarea efectelor dezastrelor, salvarea, acordarea

primului ajutor şi protecţia persoanelor şi a bunurilor afectate de dezastre;

o acordarea de ajutor, în condiţiile legii, persoanelor a căror viaţă este pusă în pericol în

caz de inundaţii, alunecări de teren, accidente, explozii precum şi în caz de dezastre.

La nivelul primăriilor este asigurată, de asemenea, asistență socială. Asistența socială

presupune un ansamblu complex de măsuri întreprinse pentru a răspunde nevoilor sociale,

individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate,

vulnerabilitate sau dependenţă, pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, însă cu

promovarea incluziunii sociale și în scopul creșterii calităţii vieţii.

Pe plan local serviciul de Asistență Socială din cadrul primăriilor este asigurat de

salariații din structura organizatorică a serviciului de asistență socială cu responsabilități

specifice acestei activități nominalizate în fișele de post individuale.

În continuare, sunt prezentate succint câteva date relevante despre fiecare dintre

primăriile localităţilor incluse în teritoriul FLAG-ului:

Tabel Primarii
Primaria Aşezare geografică Obiective

turistice
Evenimente locale

Fântânele În partea de sud a judeţului
Teleorman, pe DN 51A la 50 km
faţă de reşedinţa de judeţ si
9 km faţă de oraşul Zimnicea

Fluviul Dunărea
Biserica ortodoxă

19 aprilie - Ziua comunei

Lisa La 27 km de cel mai vechi oraş
din sudul ţării, Zimnicea, pe malul
drept al râului Călmăţui, la 10 km
de Dunăre, la 44 grade 17 minute
latitudine nordică şi 25 grade 8
minute longitudine estică

2 biserici ortodoxe
Monumentul Eroilor

23 aprilie - Hramul
Bisericii Sfântul
Gheorghe
26 octombrie - Hramul
Bisericii Sfântul Dimitrie



Plan de Dezvoltare Locala Integrata-FLAG „Dunarea de Sud”

70

Năsturelu În partea de sud a judeţului
Teleorman, pe DN 5C Zimnicea-
Giurgiu
60 km faţă de reşedinţa de judeţ
10 km faţă de oraşul Zimnicea
Lunca Dunării

Cabana Craca
Mănăstirea "Sf.
Nicolae"

Ziua comunei Năsturelu
Floriile

Pietroşani Lunca Dunării Biserica ortodoxă
Balta Pietroşani

Târg duminical

Seaca Lunca Dunării Dunărea care se află la
5 km de comună

Suhaia Comuna Suhaia, judeţul
Teleorman, beneficiază de o
avantajoasă poziţie geografică în
partea sudică a României, fiind
situată pe malul stâng al Dunării..
Din punct de vedere al reliefului,
comuna Suhaia este situată într-o
zonă de şes din cadrul Luncii
Dunării la 27 m deasupra mării.

Balta Suhaia arie de
protecţie specială
avifaunistică, 1455 ha
Dunărea - oportunităţi
creare bază de
agrement şi recreere
Turism tematic -
vânătoare şi pescuit

14 octombrie - Ziua
localitatii Suhaia Bâlci -
Sf. Constantin şi Elena

Viişoara Localitatea este situată în partea
de sud a judeţului, la circa 8-9 km
de Dunăre
Amplasare: pe DN 51A Zimnicea-
Turnu Măgurele

Biserica "Sfântul Ioan
Botezătorul" ctitorită în
anul 1846
Valea Călmăţuiului la
vărsare în balta Suhaia
Panorama bălţii Suhaia
Monumentul eroilor
căzuţi în cele două
războaie mondiale
9 km până la Dunăre
Valea pârâului
Călmăţui
Lacul Babadana

Personalităţi locale:
profesor Zorilă Nicolae,
general de armată -
profesor universitar
"Doctor Honoris Causa" -
Vasile Cândea, chirug

cardio-vascular -
doctor Mocanu Marian,
chirurg - doctor Peţa
Dumitru

Zimnicea Oraşul se află la intersecţia
paralelei 43grade 37minute
07secunde latitudine nordică (pe
aceeaşi latitudine cu Nisa,
Florenţa şi Marsilia) cu meridianul
25grade 23minute 32secunde
longitudine estică
Zimnicea este situat la 2 km de
Dunăre, în cel mai sudic punct al
României

Bază de agrement şi
plajă Cheson - Dunăre
Hotel Zimnicea "Zimtub
SA" cu o capacitate de
48 camere, un
restaurant cu 100
locuri şi Club de
noapte cu 80 de locuri
Hotel "Inter"
Restaurant Terasă
Fast-Food
Tabăra de copii
"Dunărica", cu o
capacitate de 200
locuri de cazare, teren
fotbal şi tenis de câmp
Bază de caiac-canoe şi
o cantină de 250 locuri

O tradiţie a oraşului este
sărbătoarea vinului şi a
viţei de vie "Zărezan" ce
se oraganizează în
fiecare an la 1 februarie
şi la care participă şi
oaspeţi din Bulgaria
"Zilele Dunării" -
sărbătoare care se
organizează la sfârşitul
lunii iunie, începutul lunii
iulie
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Primăria Lisa

După cum se poate observa în tabelul de mai sus, toate localităţile se află în

apropierea Dunării şi au ca obiectiv turistic, deşi slab organizat şi promovat, malul Dunării şi

diverse bălţi. Făcând paralelă între suprafaţa mare de luciu de apă disponibilă în zonă, între

potenţialul piscicol ridicat şi absenţa oricărui gen de proiect de investiţii care să aibă legătură

cu pescuitul sau acvacultura, rezultă, în mod evident, nevoia implementării unor proiecte de

tipul celor susţinute prin POP, care să aducă în prim plan toate activităţile ce se pot derula în

sectorul pescăresc şi turism.

Organizaţii locale

1. Una dintre cele mai importante asociaţii în care sunt înscrise 6 din cele 7 primării -

parteneri ai FLAG-ului este Asociaţia Comunelor din România, ACOR. Astfel, primarii,

viceprimarii şi secretarii localităţilor Fântânele, Lisa, Năsturelu, Pietroşani, Suhaia şi Viişoara

fac parte din Adunarea Generală a acestei organizaţii. Misiunea acestei asociaţii este de a

realiza o uniune mai strânsă între comunele din România promovând idealurile şi principiile

prevăzute în Carta europeană a autonomiei locale. În prezent, această asociaţie este

beneficiar a două proiecte în execuţie, la nivel naţional, „Împrumuturi pentru Administraţia

Locală” şi „Comuna, promotor al dezvoltării spiritului antreprenorial în mediul rural”.

2. Asociaţia pentru dezvoltare rurală durabilă EUROTES, din comuna Suhaia, are

ca principale obiective :

o Protecţia mediului de orice tip de poluare.

o Apărarea drepturilor omului şi copilului.
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o Protecţia animalelor.

o Turism, pescuit şi vânătoare sportivă.

o Integrare europeană şi euro-atlantică.

o Asistenţă în dezvoltare, campanii, informare, asistenţă, consultanţă, editare

publicaţii, training, voluntariat.

o Educaţie democratică.

3. Asociaţia crescătorilor de animale „Suhaia TR”, din comuna Suhaia, a fost

înfiinţată pentru :

o Asocierea crescătorilor de animale pentru concesionarea păşunilor şi pajiştilor;

o Colaborarea cu alte asociaţii, fundaţii ori alte asemenea organizaţii care

activează în domeniul creşterii animalelor, în vederea organizării de acţiuni de

asistenţă şi consultanţă pentru susţinerea intereselor crescătorilor de animale.

4. Asociaţia proprietarilor de pădure privată, din comuna Lisa, are în vedere:

o Recunoaşterea dreptului la reconstituirea integrală a dreptului de proprietate

privată asupra pădurilor, păşunilor şi terenurilor cu regim forestier, inclusiv a

enclavelor din păduri şi a golurilor de munte, cariere de piatră şi a balastierelor,

a clădirilor şi terenurilor de administraţie silvică, bunuri materiale confiscate

abuziv.

5. Asociaţia „Glasul Romilor Pro Europa”, cu sediul în Alexandria şi cu filială în

comuna Lisa, urmăreşte:

o Păstrarea, exprimarea şi dezvoltarea identităţii minorităţilor rome, în special a

învăţământului în limba minorităţii rome, a culturii minorităţii rome, a mijloacelor

de informare în masă în limba maternă şi în cea oficială, cât şi convingerilor

religioase a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor, în conformitate cu

principiile de egalitate şi nediscriminare în raport cu ceilalţi cetăţeni, consacrate

de Constituţia României.

6. Asociaţia „Club Fotbal Dunărea”, din oraşul Zimnicea, urmăreşte următorul

obiectiv principal :

o Organizarea şi desfăşurarea activităţii fotbalistice de performanţă la nivelul

copiilor, juniorilor şi seniorilor.
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7. Asociaţia „Speranţă”, din oraşul Zimnicea, are rolul:

o De a propune, sprijini şi încuraja iniţiativele de ordin social, cultural, economic şi

turistic ale membrilor, vizând prosperitatea, ridicarea nivelului de trai şi

civilizaţie şi dezvoltarea capacităţilor spirituale şi intelectuale ale membrilor

comunităţii.

8. Asociaţia crescătorilor de vaci de lapte, din oraşul Zimnicea, are în vedere:

o Promovarea principiilor moderne de exploatare a animalelor de producţie.;

o implementarea regulilor şi procedurilor europene privind exploatarea vitelor,

informarea şi educarea crescătorilor de animale în această direcţie, sprijinirea

crescătorilor de animale pentru dezvoltarea exploataţiilor existente, ridicarea

calităţii laptelui de consum şi a produselor rezultate din acesta, obţinerea

susţinerii autorităţilor pentru dezvoltarea activităţilor private legate de

exploatarea vitelor.

9. Asociaţia de dezvoltarea locală şi umanitară „Phoenix”, din oraşul Zimnicea,

are în vedere:

o De a propune, încuraja şi sprijini iniţiativele de ordin social, economic, cultural şi

umanitar ale membrilor, vizând dezvoltarea economico-socială, culturală şi

asistenţa umanitară a comunităţii locale.

10. Asociaţia folclorică a membrilor Ansamblului folcloric de datini şi obiceiuri –
Govia - şi - Zimtex - SA, din oraşul Zimnicea, are ca principlală actiivtate:

o Creşterea gustului publicului pentru spectacolul de folclor, cultivarea interesului

pentru această artă, creşterea prestigiului ei în contextul vieţii artistice

româneşti şi internaţionale, culegere, conservare şi valorificare a folclorului

autentic tradiţional, în mod deosebit a cântecului şi dansului popular, datinilor şi

obiceiurilor, a portului din zona etnofolclorică a oraşului Zimnicea.

11. Asociaţia Humains Profiles, din oraşul Zimnicea, are în vedere:

o Asocierea în scopul promovării, apărării şi respectării drepturilor persoanelor de

orice vârsta (copii, tineri, adulţi, persoane vârstince) indiferent de sex, origine,

etnie, convingeri şi care se află în orice formă de dificultate. Membrii asociaţiei

iau în considerare drepturile fundamentale aşa cum sunt descrise în Carta

Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, Convenţia Internaţională a
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Drepturilor Omului şi Convenţia Internaţională a Drepturilor Copilului, în special

dreptul la educaţie, dreptul la familie, dreptul la libera exprimare, dreptul la

nediscriminare, dreptul la mediu curat.

12. Asociaţia Viile Teleormanului, din judeţul Zimnicea, urmăreşte următoarel

activităţi prioritare :

o Exprimarea intereselor comune ale membrilor săi, care desfăşoară activităţi de

producţie, prelucrare, transport, depozitare, distribuţie, consultanţă, pregătire

şi/sau formare personal, precum şi de comercializare pe piaţa internă sau

externă a produselor vitivinicole.

o Colaborarea cu alte organisme ale statului în vederea obţinerii celor mai bune

soluţii fiscale pentru producătorii din domeniu.

13. Asociaţia Zimpesco, din oraşul Zimnicea, are ca obiectiv general :

o Pescuitul industrial, producerea de material de populare şi peşte de consum.

14. Asociaţia „Dunărea – Vedea”, din oraşul Zimnicea, are în vedere:

o Protejarea mediului înconjurător, biodiversităţii, florei, faunei, ariilor protejate,

zonelor umede, rezervaţiilor naturale, rezervaţiilor naturale ale biosferei,

igienizarea zonelor naturale poluate, curăţarea albiilor şi malurilor izvoarelor,

pâraielor, râurilor, fluviului Dunărea, de diverse deşeuri şi gunoaie, informarea

tuturor persoanelor despre importanţa protejării mediului, campanii de colectare

a deşeurilor şi gunoaielor, reciclarea şi neutralizarea deşeurilor, protejarea

florei, faunei pe cale de dispariţie, precum şi orice altă activitate de protejare a

mediului şi a naturii.

Politici întreprinse în teritoriu
Realizarea unei strategii presupune un efort deosebit, implicare, cunoaştere, dedicare

şi experienţă, rolul său principal fiind cel de planificare. Încă din cele mai vechi timpuri, se

apelează la acest gen de planificare, pe termen mediu şi lung. În prezent şi în special după

momentul intrării României în Uniunea Europeană, se realizează strategii la nivel naţional,

regional şi chiar local, vizând o perioadă de 5-6 ani.
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Pentru că strategia este un instrument de o importanţă esenţială pentru orice entitate

care îşi doreşte o dezvoltare durabilă şi coerentă, este propusă respectarea strategiilor locale

şi adaptarea celei de faţă la măsurile deja realizate sau în curs de implementare.

Localităţile care şi-au realizat până în prezent strategii sunt: Lisa, Năsturelu, Viişoara,

Fântânele, Suhaia şi Zimnicea.

În ceea ce privește politicile de dezvoltare întreprinse, activitatea autorităților

administrațiilor publice locale din teritoriul acoperit de Grupul de Acţiune Locală pentru

Pescuit Dunărea de Sud se centrează pe o serie de proiecte finalizate sau în curs de

realizare, astfel:

La nivelul comunei Lisa, există o strategie de dezvoltare locală pe anii 2009-2013.

Respectiva strategie este concepută în conformitate cu principiile europene care stau la baza

previziunilor în mediului rural. Se urmăreşte, astfel, creşterea grijii faţă de mediu şi

dezvoltarea agriculturii prin îmbunătăţirea infrastructurii de comunicare, informare şi inovare.

Între măsurile prevăzute în cadrul acestei strategii, se regăsesc măsuri de promovare a

pensionării anticipate pentru fermierii şi lucrătorii agricoli de peste 55 de ani, de creare a

bazei unei agriculturi ecologice, de exploatare a zonelor defavorizate, de modernizare şi

diversificare a exploataţiilor agricole, de instalare a tinerilor fermieri, de formare profesională,

în special în domeniile calităţii produselor şi protejării mediului, de conservare şi protejare a

pădurilor, reparcelare a terenurilor, dezvoltarea de servicii în mediul rural, renovarea satelor,

protejarea patrimoniului, promovarea turismului şi a activităţilor meşteşugăreşti.

Analiza resurselor comunei Suhaia şi a problemelor cu care acesta se confruntă, a

necesităţilor şi priorităţilor de dezvoltare, a măsurilor de intervenţie necesare în baza

prerogativelor legale, conferite Consiliului Local, face necesară identificarea unor obiective

strategice menite să constituie cadrul necesar dinamizării şi direcţionării evoluţiei economico-

sociale în perioada 2008 - 2013.

În acest context, Consiliul Local Suhaia şi-a propus următoarele obiective generale

pentru dezvoltarea economico – socială a comunei în perioada 2008 - 2013:

o Ridicarea standardului de viaţă al locuitorilor comunei;
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o Sprijinirea dezvoltării economice prin promovarea parteneriatului public - privat şi

crearea de oportunităţi şi facilităţi atractive pentru potenţialii investitori autohtoni sau

străini;

o Promovarea unei agriculturi performante şi revigorarea spaţiului rural;

o Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor publice oferite cetăţenilor;

o Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii fizice şi a celorlalte utilităţi publice;

o Protecţia mediului înconjurător, dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii de mediu;

o Valorificarea potenţialului turistic local.

Strategia de Dezvoltare Economico - Socială a comunei Suhaia a fost concepută

pentru a sprijini, prin mijloace şi instrumente specifice administraţiei publice locale, atingerea

obiectivelor generale de dezvoltare economico-socială, în concordanţă cu obiectivele şi

priorităţile generale de dezvoltare a României precum şi cu obiectivele UE în domeniul

coeziunii economice şi sociale.

Aceasta a fost structurată în 11 capitole ce corespund domeniilor de activitate şi

competenţă ale Consiliului Local Suhaia şi unităţilor subordonate acestuia, capitole ce

materializează obiectivele specifice ale Strategiei de Dezvoltare Economico – Socială în

următoarele domenii:

o Integrare europeană

o Mediul de afaceri

o Educaţie

o Protecţie socială

o Sănătate

o Agricultură şi dezvoltare rurală

o Ordine publică şi protecţie civilă

o Turism industrial şi rural

o Infrastructură şi gospodărie comunală

o Protecţia mediului înconjurător

o Cultura, culte
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În ceea ce priveşte planul local al comunei Fântânele, conducerea şi-a propus, în

vederea dezvoltării durabile, patru domenii strategice, pe perioada 2009-2013: domeniul

activităţii economice locale, domeniul infrastructura tehnică şi socială, domeniul resurse

socio-umane şi domeniul protecţia mediului şi resurse naturale.

Pentru fiecare domeniu de activitate s-a stabilit un set de obiective strategice, după

cum urmează:

1. DOMENIUL ACTIVITĂŢII ECONOMICE LOCALE:

- Dezvoltarea exploataţiilor şi a fermelor agricole şi zootehnice în vederea

aplicării unor tehnologii performante şi ecologice, care să conducă la realizarea

producţiilor de animale şi culturi specifice zonei, de calitate şi cantitate sporite;

- Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice, cu accent pe invesţii

durabile pentru valorificarea resurselor naturale locale;

- Valorificarea şi promovarea potenţialului turistic.

2. DOMENIUL INFRASTRUCTURĂ TEHNICĂ ŞI SOCIALĂ:

- Înfiinţarea/ reabilitarea, dezvoltarea/ extinderea şi modernizarea infrastructurii

tehnico - edilitare la nivelul întregii comune conform standardelor europene;

- Înfiinţarea/ reabilitarea, dezvoltarea/ extinderea şi modernizarea infrastructurii

socio - sanitare  la nivelul întregii comune conform standardelor europene;

- Înfiinţarea/ reabilitarea, dezvoltarea/ extinderea şi modernizarea infrastructurii

cultural - educative, sportive şi de agrement la nivelul întregii comune conform

standardelor europene;

- Dezvoltarea activităţilor/ serviciilor aferente infrastructurii tehnico - edilitare la

nivelul ȋntregii comune conform standardelor europene.

3. DOMENIUL RESURSE SOCIO-UMANE:

- Dezvoltarea de servicii şi programe pentru formarea resurselor umane locale şi

pentru îmbunătăţirea accesului populaţiei la informaţii de interes pentru

dezvoltarea comunităţii;

- Dezvoltarea de servicii şi programe socio - sanitare pentru persoanele aflate în

dificultate şi pentru alte grupuri - ţintă;
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- Dezvoltarea de servicii şi programe cultural – educative, artistice şi educative;

- Dezvoltarea structurilor asociative viabile în domeniile reprezentative pentru

dezvoltare economică locală;

4. DOMENIUL PROTECŢIA MEDIULUI ŞI RESURSE NATURALE:

- Protejarea şi îmbunătaţirea calităţii mediului;

- Modernizarea sistemului de management integrat al deşeurilor;

- Modernizarea şi extinderea sistemului de aprovizionare cu apă potabilă şi

evacuare ape menajere;

Comuna Năsturelu, de asemenea, dispune de o Strategie de Dezvoltare Locală pe

anii 2009-2013. Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locală a comunei Năsturelu

sunt:

- Asigurarea condiţiilor pentru crearea unor activităţi rentabile în zootehnie,

agricultura, în special cultura cireşelor, vişinilor şi viţei de vie;

- Protejarea mediului prin conformarea progresivă cu standardele de mediu din

Uniunea Europeană pe care România va trebui să le atingă în totalitate;

- Optimizarea sistemului de sănătate şi protecţie socială în comună;

- Garantarea accesului neîngrădit al populaţiei şi al consumatorilor economici la

infrastructura (apa, canalizare, distribuţie gaze, căi de transport, telefonie);

- Reabilitarea şi modernizarea şcolilor conform standardelor europene;

- Luarea de măsuri pentru excluderile sociale, a înlăturării dezechilibrelor sociale

şi creşterea ratei de ocupare prin crearea de noi oportunităţi investiţionale.

Oraşul Zimnicea prevede, în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală, îndeplinirea

următoarelor obiective:

1. DOMENIUL RESURSE UMANE:

- Asigurarea resurselor umane necesare dezvoltării oraşului Zimnicea;

2. DOMENIUL ECONOMIC

- Economie performantă care să susţină dezvoltarea oraşului, racordată la

circuitul economic internaţional (%şomaj<media pe ţară; PIB /loc>media pe

ţară);
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3. DOMENIUL SOCIAL

- Ambient social liniştit şi atractiv;

4. Domeniul INFRASTRUCTURĂ

- Infrastructură modernă necesară dezvoltării oraşului Zimnicea.

Mai jos, sunt prezentate punctual, în cadrul fiecarei localităţi, politicile înteprinse:
Tabel politici locale

Comuna Proiectul Surse de finanţare
Seaca Reabilitare Şcoala cu clasele I – VIII Seaca

Alimentare cu apă

Fonduri

guvernamentale

Fonduri

guvernamentale

Lisa Alimentarea cu apă comuna Lisa cu satele

Lisa şi Vânatori. Extinderea şi modernizarea

lucrărilor existente. Judeţul Teleorman

Antrenarea cetăţenilor în elaborarea

bugetelor locale

Bază sportivă multifuncţională model tip II

Lisa

Amenajare Parc comunal

SAPARD

PHARE

Fonduri

guvernamentale

Fonduri

guvernamentale

Viişoara Reabilitare DC 9

Stadion Comuna Viişoara

Alimentare cu apă în Comuna Viişoara

SAPARD

Fonduri

guvernamentale Fonduri

guvernamentale

Suhaia Modernizarea sistemului de alimentare cu

apă Protecţia Ariei Naturale Balta Suhaia;

Sprijin financiar pentru pregatirea dosarului

pentru selectia Grupului de Actiune Locala

MICROREGIUNEA DUNAREA DE SUD

Modernizare infrastructură de acces către

exploataţiile agricole din comuna Suhaia,

Fonduri

guvernamentale Fonduri

guvernamentale

PNDR
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judeţul Teleorman

Construcţie sala de sport

PNDR

Fonduri guvernamentale

Fântânele Reabilitare Şcoala cu clasele I – VIII

Construcţie grădiniţă Fântânele

Fonduri

guvernamentale Fonduri

guvernamentale

Năsturelu Înfiinţare sistem centralizat de alimentare cu

apă şi sistem centralizat de canalizare ape

uzate menajere, reabilitarea cămin cultural

sat Năsturelu, reabilitare centru social after

school sat Zimnicele, şi reabilitare drumuri

sat Zimnicele, comuna  Năsturelu, judeţul

Teleorman

Modernizare infrastructură de acces către

exploataţiile agricole din comuna Năsturelu,

judeţul Teleorman

PNDR

PNDR

Pietroşani Extindere şi modernizare alimentare cu apă

– Comuna Pietroşani, Sat Pietroşani, Judeţul

Teleorman

Modernizare infrastructură de acces către

exploataţiile agricole din comuna Pietroşani,

judeţul Teleorman

Fonduri

guvernamentale

PNDR

Zimnicea -Reabilitare rezervor de 5000 m³ de la Uzina

de apă;

-Construire campus şcolar;

-Reamenajare şi extindere parc central;

-Reabilitare străzi cu utilităţi;

-Centru social pentru recuperare persoane

vârstnice;

-Proiect de gestiune a deşeurilor

Fonduri guvernamentale

si europene
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De asemenea, în cadrul Axei 4 (Leader) a PNDR, a fost depus şi aprobat în luna iulie

a anului 2011, Planul de Dezvoltare Locală a Grupului de Acţiune Locală (GAL) Dunărea de

Sud. Planul acoperă un teritoriu compus din 17 localităţi, din care 16 în judeţul Teleorman şi

una în judeţul Giurgiu: Suhaia, Fântânele, Viişoara, Piatra, Lisa, Seaca, Traian, Crângu,
Frumoasa, Smardioasa, Isvoarele, Dracea, Bragadiru, Bujoru, Năsturelu, Pietroşani,
Găujani (Giurgiu).

Aceasta strategie va primi un ajutor neramburabil din partea Uniunii Europene ȋn

valoare de 2,85 milioane de euro. Priorităţile de dezvoltare urmărite prin acest proiect sunt

următoarele:

Prioritatea 1: Dezvoltarea zonei prin valorificarea potenţialului agricol de care teritoriul

Dunărea de Sud dispune;

Prioritatea 2: Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere ale zonei

Dunărea de Sud datorită localizării grupului în apropierea unor centre urbane importante:

Alexandria şi Turnu Măgurele;

Prioritatea 3: Valorificarea potenţialului natural şi cultural şi dezvoltarea turismului în

zona Dunărea de Sud.

Prioritatea 4: Consolidarea serviciilor pentru populaţie: sociale, culturale, educative,

sanitare. Aşa cum a fost prezentat în analiza SWOT intervenţia în acest sector este necesară

şi oportună pentru populaţia zonei Dunărea de Sud.

Prioritatea 5: Sprijinirea de programe de formare profesională şi de acţiuni de

informare şi de difuzare de cunoştinţe în cadrul zonei Dunărea de Sud.

Prioritatea 6: Sprijinirea activităţilor non-agricole ȋn cadrul GAL Dunărea de Sud.

Principalele obiective ale respectivei strategii sunt:

Obiectivul 1. Creşterea sectorului agricol printr-o utilizare mai bună a resurselor

umane şi a factorilor de producţie.

Obiectivul 2. Creşterea competitivităţii întreprinderilor de procesare agro-alimentare şi

forestiere prin îmbunătăţirea performanţei generale a întreprinderilor din sectorul de

procesare şi marketing a produselor agricole şi forestiere, printr-o mai bună utilizare a

resurselor umane şi a altor factorilor de producţie.
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Obiectivul 3. Creşterea competitivităţii sectoarelor primare agricol şi silvic, prin

dezvoltarea echilibrată a relaţiilor dintre producători şi sectoarele de procesare şi

comercializare, precum şi adaptarea producţiei din punct de vedere calitativ şi cantitativ la

cerinţele consumatorilor.

Obiectivul 4. Dezvoltarea activităţilor turistice în zona Grupului de Acţiune Locală

Dunărea de Sud care să contribuie la creşterea numărului de locuri de muncă şi a veniturilor

alternative, precum şi la creşterea atractivităţii spaţiului rural.

Obiectivul 5. Îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agricol, silvic şi alimentar,

utilizarea durabilă a terenurilor agricole şi protecţia mediului, prin acţiuni de formare,

informare şi difuzare de cunoştinţe inovative adresate persoanelor adulte care activează în

sectoarele menţionate.

Obiectivul  6. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţie, asigurarea accesului

la serviciile de bază şi protejarea moştenirii culturale şi naturale din spaţiul rural în vederea

realizării unei dezvoltări durabile.

Obiectivul 7. Dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităţilor non-

agricole, în scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor adiţionale.

Obiectivul 8. Participarea Grupului de Actiune Locala la proiecte de cooperare.

Astfel, după cum se poate observa, 7 din cele 8 localităţi cuprinse în FLAG, fac parte

din GAL Dunărea de Sud, ceea ce demonstrează implicarea directă a comunităţilor şi a

actorilor relevanţi din zonă în dezvoltarea intregrată şi sustenabilă a zonei, atât din punct de

vedere al mediului rural cât şi al sectorului pescăresc. De asemenea, se evidenţiază

experienţa acestor entităţi în formarea de parteneriate, precum şi iniţiativa în implementarea

de proiecte cu impact teritorial şi sectorial.

Din cauza suprapunerii geografice între GAL şi FLAG, este necesară o separare clară

a instrumentelor financiare:

- Cele două strategii sunt diferite, dar complementare;

- Parteneriatele sunt distincte, în ciuda faptului că o parte dintre membri sunt

comuni, FLAG cuprinzând actori relevanţi în sectorul pescăresc din zonă;

- Registrele contabile şi circuitele financiare şi de control vor fi diferite.
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Astfel, după cum se poate observa, strategia Grupului de Acţiune Locală pentru

Pescuit Dunărea de Sud vine în completarea politicilor sau strategiilor întreprinse în teritoriu

sau în curs de implementarea, neexistând premisa duplicării unor măsuri, proiecte sau

finanţări.

2.2 CONTEXTUL SOCIAL, ECONOMIC ŞI DE MEDIU

Analiza realizată în cadrul prezentei strategii a fost întocmită la un nivel compatibil cu

Axa 4 şi cu obiectivele sale. Ceea ce s-a urmărit, în principal, a fost respectarea criteriilor

impuse de această axă prioritară. După cum s-a putut observa în secţiunile de mai sus,

teritoriul propus de Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud este unul

omogen din punct de vedere geografic, economic şi social. Este asigurat astfel, faptul că

teritoriul acoperit dispune de o masă critică suficientă în termeni de resurse umane, financiare

şi economice pentru a susţine o strategie viabilă de dezvoltare locală. Omogenitatea

economică şi teritorială reiese din centralizarea situaţiei întreprinderilor, a principalelor

sectoare economice, a comerţului şi a infrastructurii serviciilor.

Din punct de vedere social, din analiza realizată, reies principalele caracteristici ale

populaţiei Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud, şi anume îmbătrânirea

populaţiei, migrarea, ponderea foarte mare a populaţiei neocupate, şomajul.

Studiile realizate indică faptul ca tendinţele generale la nivelul zonei dar şi a judeţului

în ceea ce priveşte indicatorii demografici arată o scădere constantă generală a populaţiei. Pe

viitor, această situaţie va face obiectul politicilor locale şi judeţene prin care să se creeze

premisele unor tendinţe pozitive în evoluţia demografică. Domenii precum educaţia,

sănătatea sau serviciile sociale reprezintă câteva din ariile de intervenţie care impun luarea

unor măsuri care să conducă la stabilizare şi ulterior la o creştere a valorii indicatorilor

demografici.

Din punct de vedere social, cele mai importante sunt cele de sănătate şi învăţământ.

Principalele elementele care contribuie la asigurarea unui serviciu de sănătate de calitate

sunt: infrastructura - aceasta reprezintă un factor important pentru asigurarea unui proces de
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furnizare a acestui serviciu într-un mod eficient şi eficace, dar şi resursa umană implicată în

prestarea acestor servicii. În ceea ce priveşte calitatea pregătirii cadrelor medicale, în ciuda

existenţei unor resurse umane calificate în judeţ se poate constata o tendinţă de migrare a

forţei de muncă în acest domeniu de activitate. Apropierea de Bucureşti conduce la o

creştere a numărului de cadre medicale şi personal medical care aleg să părăsească zona

pentru slujbe mai bine plătite în capitală sau în afara ţării.

Aşa cum s-a observat pe plan local şi pe plan judeţean, rata şomajului prezintă

evoluţii negative, în special în ultima perioadă în mare parte şi din cauza crizei economice. O

modalitate prin care efectele sociale negative ale şomajului pot fi atenuate este legată de

derularea de programe de reconversie profesională. Formarea continuă, precum şi măsurile

de reducere a şomajului prin programe de consiliere în carieră pot reprezenta, de asemenea,

mijloace eficiente prin care să fie asigurată o mai mare mobilitate a forţei de muncă.

În ceea ce priveşte serviciul de educaţie, la nivelul zonei Grupului cât şi al judeţului

se înregistrează o evoluţie negativă a numărului de şcoli, elevi şi studenţi din anul şcolar

2002/2003 până în anul şcolar 2007/2008. Acest aspect a fost generat în principal de situaţia

economică neperformantă a zonei. Acestor aspecte li se adaugă cele legate de

accesibilitatea serviciului de învăţământ, în special în zona rurală. Transportul deficitar al

copiilor la şcoli în zona rurală, infrastructura precară şi, nu în ultimul rând, lipsa de

atractivitate a posturilor în domeniul educaţiei în mediul rural nu permit desfăşurarea la

standarde optime procesul de învăţământ.

În ceea ce priveşte turismul, în ciuda faptului că, pe ansamblu, la nivel judeţean,

patrimoniul cultural-istoric este relativ modest în comparaţie cu alte judeţe şi potenţialul

turistic în Teleorman este redus impresionant, la nivelul Grupului de Acţiune Locală pentru

Pescuit Dunărea de Sud s-a observat o reală abundenţă de elemente culturale, tradiţionale şi

de mediu ce merită a fi valorificate. În judeţul Teleorman se practică cu precădere turismul de

tranzit şi cel de agrement. În ceea ce priveşte oferta turistică în Teleorman, aici se remarcă

partea de sud, inclusiv aria cuprinsă de Grup, cu zone cu un pitoresc special precum cele de
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pe malul Dunării, în apropierea lacurilor, precum şi în apropierea pădurilor. Alte atracţii

turistice majore sunt constituite de potenţialul oferit de turismul piscicol şi cel de vânătoare.

Spre exemplu, poziţia geografică a oraşului Zimnicea îi oferă un potenţial turistic

important – neexploatat până în momentul de faţă – prin oportunităţile oferite de fondul

piscicol şi cinegetic, de peisajul pitoresc, flora şi fauna deosebit de bogate.

Printr-o investiţie privată a Grupului de firme InterAgro - de 5,5 milioane de Euro şi

împreună cu autorităţile publice de la sud de Dunăre, s-a construit unul din cele mai mari

bacuri de pe fluviu cu o suprafaţă desfăşurată de 600 mp şi o capacitate de 12 tiruri, 40

autoturisme sau 250 persoane.

Bacul a fost inaugurat pe 27.06.2010 în prezenţa oficialităţilor din România şi Bulgaria.

Acest obiectiv de investiţii demonstrează capacitatea capitalului privat de a pune în valoare

potenţialul fluviului Dunărea şi de a contribui în mod real la procesul de integrare a României

în economia europeană.

Proiectul  „Port turistic Zimnicea” a fost aprobat prin Programul Operaţional Regional

2007-2013 – Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului - Domeniul de

intervenţie 5.2 - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru

valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii seviciilor turistice.

Astfel, proiectul de investiţii propus se încadrează în programul de dezvoltare al zonei

şi va contribui pe termen lung la o creştere economică sustenabila. Fiind un punct foarte

tranzitat pe cursul Dunării, localitatea Zimnicea, prin

acest port turistic, va dezvoltă un sector ce poate

aduce beneficii economice întregii zone de sud. Va

încuraja turismul în zona Dunării şi, implicit, va

genera interesul crescut al turiştilor străini.

Croazierele turistice pe Dunăre reprezintă un

produs turistic solicitat atât de turiştii străini, cât şi de

turiştii români. În prezent navele de croazieră care circulă între Germania şi România au

escale în Viena, Bratislava, Budapesta, Belgrad şi opţional în Giurgiu pentru vizitarea

Bucureştiului. De obicei, destinaţia finală a croazierei este Delta Dunării, de unde turiştii au

ocazia să plece în excursii şi pe litoralul românesc.
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Portul turistic va fi amplasat pe Dunăre la Km 542+300, cu amenajări turistice care

presupun că accesul turiștilor să fie făcut pe calea apei, cu posibilitatea de acostare a navelor

de pasageri. De asemenea, se vor organiza pe malul Dunării activităţi turistice şi sportive.

Ca obiective de port se vor construi:

o 2 lacuri, unul de pescuit şi altul de agrement, cel de agreement fiind înconjurat de 2

piscine exterioare (de adulți şi de copii),

o terenuri de sport (2 de minifotbal /2 de tenis),

o patinoar cu o capacitatede 300 persoane,

o far-turn cu proiector fascicol luminos observabil

până la 2- 3 km pe timp de noapte,

o un complex multifuncţional într-un stil architectonic

modern, de tip pavilionar, amplasat în zona de

agrement cu următoarea compartimentare: piscina interioară acoperită, sala de

fitness, saună, bowling, biliard.

Investiţia îşi propune: crearea unei zone portuare sigure şi eficiente pentru

divertisment şi recreere, creşterea gradului de atractivitate al zonei şi asigurarea unei

dezvoltări durabile a turismului la nivelul judeţului Teleorman, introducerea în circuitul turistic

naţional şi internaţional a portului turistic, creşterea cererii de turism pentru România ca

destinaţie turistică europeană, creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea oraşului

Zimnicea, prin valorificarea optimă a resurselor naturale existente în zonă.

Promovarea turismului în zona prin înfiinţarea unui număr de 16 pensiuni turistice cu

specific tradiţional românesc, pe teritoriul comunelor Suhaia şi Năsturelul, proiecte iniţiate de

către un grup de tineri ambiţioşi, care şi-au unit ideile şi interesele în cadrul unei Fundaţii a

Tinerilor Teleormăneni şi care au fost susţinuţi prin consultanta acordată de către InterAgro

pentru concretizarea acestor proiecte, care vor fi de bun augur pentru zona Dunării de Sud.

Aceste proiecte susţin atractivitatea turistică a oraşului, contribuie la diversificarea

ofertei de agrement a locuitorilor şi contribuie la atragerea turiştilor străini. În ceea ce priveşte

serviciile locale, acestea nu sunt suficient dezvoltate şi diversificate conform tendinţelor

mondiale în domeniu (turism cultural, ecoturism, agroturism, turismul vinului, pescuit,

vânătoare, plimbări pe Dunăre etc.). De asemenea nu există preocupare pentru promovarea

şi valorificarea tradiţiilor populare specifice locului.
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Strategia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Teleorman 2010-2020 a surprins, de

asemenea, faptul că, În afara obiectivelor turistice prezente în partea de Sud a judeţului,

cadrul natural împreună cu reţeaua hidrografică oferă un potenţial turistic ce nu trebuie

neglijat, în special turismul piscicol.

Pe ansamblu, din punct de vedere al contextului social, există un aspect important

care, în egală măsura afectează şi este afectat de dezvoltarea serviciilor anterior menţionate

şi anume sărăcia. Aceasta este o problemă acută a zonei şi se prezintă în felul următor:

Tabel rata saracie

Comuna
Rata

sărăciei
comuna

Profunzimea
sărăciei

Severitatea
sărăciei

Suhaia 46,10% 13,80% 6,10%
Fântânele 29,60% 9,40% 4,40%
Viişoara 48,10% 14,40% 6,40%

Lisa 50,30% 16,10% 7,40%
Seaca 47,50% 14,90% 6,70%

Năsturelu 49% 15% 7%
Pietroşani 51,50% 16,70% 7,70%

Grafic saracie

După cum se poate observa, rata sărăciei comune se ridică în medie, în jurul valorii de

50%, un procent destul de ridicat, care indică situaţia în care se află locuitorii teritoriului

acestui grup. Această realitate nefavorabilă se datoreaza în mare măsură şomajului, a
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locurilor de muncă insuficiente precum şi a ratei de dependenţă destul de ridicate, dată de

raportul mare dintre populaţia trecută de 60 de ani şi cea tânără, care este de aproape 3 ori

mai mică decât cea dintâi.

Din punct de vedere economic, PIB-ul judeţului Teleorman a avut o evoluţie

ascendentă în perioada 2003-2007. Valabil pentru toate zonele ţării, însă, este faptul că în

perioada 2008-2010, indicatorii de dezvoltare economică au avut o evoluţie descendentă,

ceea ce s-a întamplat şi  în judeţul Teleorman şi respectiv la nivelul Grupului.

La fel cum s-a subliniat în cadrul prezentei strategii, şi la nivel judeţean datele

statistice indică un grad înalt de ocupare a populaţiei în industrie, ce a crescut cu 84,6% în

intervalul aprilie 2009 - aprilie 2010.

În 2010 indicele cifrei de afaceri a industriei în economia judeţului a continuat să

scadă, având o valoare cu 20,1% mai mică faţă de de aprilie 2009, scădere începută din

2009, cifra de afaceri în industrie în anul 2009 scăzând la 21,76% din totalul cifrei de afaceri

a judeţului, faţă de 22,16% în 2008. Scăderea încasărilor a adus după sine o reducere

drastică a numărului de salariaţi în 2009 în sectorul industrie, de la 10.280 de salariaţi în

2008 la 7.539 salariaţi în 2009.

La nivel judeţean, cel mai mare număr de firme active în anul 2009 a fost în industria

alimentară, a băuturilor şi a tutunului (125, înscădere faţă de 142 în 2008), urmând industria

produselor textile şi de tricotaje (57 faţă de 58 în 2008, deci o foarte uşoară scădere),

industria metalurgică (41 faţă de 44 în 2008), şi industria produselor primare (33 faţă de 39 în

2008). Cel mai mic număr de firme a fost înregistrat în industria mijloacelor de transport,

industria pielăriei şi a încălţămintei, precum şi industria extractivă.Tot la nivelul anului 2009

cifra de afaceri cu cea mai dramatică scădere a fost înregistrată în industria alimentară (de la

81.595.724 euro la 49.766.422 euro), care înainte de perioada de criză, înregistrase creşteri

anuale importante în tot intervalul 2005-2008.

În ceea ce priveşte agricultura, judeţul Teleorman dispune de premise favorabile

pentru desfăşurarea acestei activităţi, nefiind suficient valorificată. Totuşi, la nivel judeţean

există iniţiative de asociere, prin care se poate asigura dezvoltarea lanţului valoric producţie-

procesare-comercializare, atât de necesar pentru o agricultură competitivă. Înfiinţarea
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asocierilor agricole se află în stare incipientă, însă în ultimul timp au fost constituite 2

cooperative cu sprijin din partea Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală şi

Prefectura Teleorman.

Un element important din punct de vedere economic, la nivelul zonei, îl reprezintă

portul Zimnicea. Administrat de  SCAEP GIURGIU PORT SA, portul Zimnicea este situat pe

malul stâng al Dunarii, la km 554, în apropierea imediată a oraşului cu acelaşi nume.

Între serviciile asigurate de acest port se regăsesc:

 incarcari/descarcari de marfuri generale si vrac in transbord direct (auto-barja, barja-

auto/vagon CF)

 incarcari vagon CF-barja pentru marfuri generale

 depozitare cereale

 depozitare marfuri pe platforme

 depozitare marfuri in magazii

 curatarea barjelor

 inchirieri spatii administrative

Silozul pentru depozitare cereale are o capacitate de 9.000 tone si este prevazut cu

instalaţii ce asigura încărcarea cerealelor direct în navele fluviale. Accesul in port se poate

face atat rutier cat si feroviar.

În oraşul Zimnicea îşi desfăşoară activitatea S.C. InterAgro S.R.L., unul dintre cei

mai importanţi procesatori de la nivelul judeţului, care a investit în tehnologii agricole

moderne, tractoare şi maşini agricole performante în scopul susţinerii unei agriculturi

moderne. Amplasarea acestui producător în oraşul Zimnicea a avut în vedere calitatea

superioară a solului, cultivarea masivă a plantelor agricole (grâu, orz, porumb, soia etc.) şi nu

în ultimul rând,accesul oraşului la fluviul Dunărea, care constituie unul dintre factorii atractivi

ai acestei localităţi. De asemenea, InterAgro S.R.L. are ca obiectiv de activitate şi creşterea

animalelor şi procesarea producţiei agricole animale, în Zimnicea.

În ceea ce priveşte dezvoltarea antreprenorială a judeţului Teleorman, la nivelul anului

2007 acesta intra  în categoria judeţelor cu un număr de 10 firme active raportat la 1000 de
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locuitori (dintre care majoritatea sunt micro-întreprinderi). În anul 2009 au fost înregistrate

4.412 firme active în judeţul Teleorman (numărul total de firme înregistrate fiind de 4.956

firme). În anul 2008, erau înregistrate 7000 de persoane juridice. Comparând numărul de

firme de la sfârşitul anului 2009, 4.412 (persoane juridice) cu numărul de firme de la sfârşitul

anului 2008, 4.582 (persoane juridice), se observă o scădere, în concordanţă cu situaţia

economică generală de criză.

Încă din anul 2009 sectorul de servicii era foarte puţin dezvoltat, neexistând o

balansare a activităţii marilor actorilor industriali în economia judeţului. În acelaşi an s-a

înregistrat o uşoară creştere a serviciilor, concomitent cu o creştere înregistrată de sectorul

comerţ şi turism, ceea ce reflectă în special o creştere a serviciilor din acest sector. Sectorul

serviciilor acoperă 18,52, în creştere faţă de anul 2008 (17,63%).

În ceea ce priveşte evoluţia numărului de salariaţi, acest indicator s-a menţinut

aproape constant în perioada 2005-2008, urmând o scădere în anul 2009 pentru toate

sectoarele (scăderea cea mai uşoară a fost în sectorul comerţ şi turism, de la 7.863 în 2008

la 7.076 în 2009, situaţie diferită de cea a zonei Grupului, unde numărul de salariaţi a crescut

în ultimii 5 ani.

În ceea ce priveşte mediul, aceasta reprezintă o componentă deosebit de importantă

pentru dezvoltarea societăţii. Exploatarea sa într-un mod haotic, nesustenabil duce la

compromiterea capacitatăţii de dezvoltare a generaţiilor viitoare. Avansul tehnologic are

avantajul de a rezolva problemele imediate, însă poate genera şi alte probleme mai grave, pe

termen lung. De aceea, orice acţiune trebuie să fie integrată într-o viziune de dezvoltare,

avându-se în vedere importanţa efortului concertat. În esenţă, dezvoltarea durabilă este un

proces în care exploatarea resurselor, direcţionarea investiţiilor, orientarea avansului

tehnologic şi progresul instituţional sunt în armonie unele cu celelalte şi amplifică potenţialul

uman de satisfacere a nevoilor şi aspiraţiilor prezente şi viitoare.

Astfel, la nivel judeţean, în cadrul proiectului „Sistem integrat de management al

deşeurilor în judeţului Teleorman”, cele 5 depozite urbane au fost închise. În mediul rural au

fost închise în anul 2009 toate cele 236 de depozite din 92 de localităţi. Conform datelor

furnizate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman, avizele pentru închiderea
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depozitelor din mediul urban au fost verificate în decursul lunii iunie 2010 de către

reprezentanţii Consiliului Judeţean şi de cei ai autorităţilor care au eliberat aceste avize. De

asemenea, spaţiile de depozitare care au fost închise în mediul rural au fost verificate în luna

martie 2010 de către reprezentanţii APM Teleorman şiGNM-CJ Teleorman. Au fost executate

cele 940 de puncte de colectare a deşeurilor, în toate localităţile din judeţ şi achiziţionate

containerele şi pubelele necesare. În ceea ce priveşte oraşul Zimnicea, există 65 de puncte

de colectare planificate şi aproxiativ 3.800 de containere şi pubele.

La nivelul judeţului Teleorman există iniţiative ce vizează creşterea nivelului de

conştientizare a importanţei colectării selective în rândul populaţiei. Astfel, în luna septembrie

2009, a avut loc o serie de acţiuni în cadrul unei campanii intitulate „Ofensiva VERDE

continuă!”, organizată de Grupul de Presă Reporter împreună cu Consiliul Judeţean

Teleorman, Primăria Municipiului Alexandria şi Instituţia Prefectului Judeţului Teleorman.

Cele două obiective centrale ale campaniei sunt diseminarea importanţei colectării deşeurilor

electrice şi electronice în rândul cetăţenilor, precum şi responsabilizarea acestora pentru

protejarea mediului înconjurător. Consiliul Judeţean Teleorman împreună cu numeroase alte

entităţi, între care şi APM, Garda de Mediu, dar şi Organizaţii Non-guvernamentale (ONG) şi

şcoli şi universităţi, au colaborat la realizarea „Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor”

ce are ca obiectiv general planificarea unui cadru privind dezvoltarea unei infrastructuri în

sectorul deşeurilor pentru a conserva, proteja şi îmbunătăţi calitatea mediului. Aşadar,

infrastructura pentru gestionarea deşeurilor este identificată ca un instrument primordial

pentru protecţia mediului înconjurător, dar şi a sănătăţii populaţiei. „Planul Judeţean de

Gestionare a Deşeurilor” este promovat de către Consiliul Judeţean Teleorman şi contribuie

la implementarea politicilor şi atingerea ţintelor stabilite în domeniul gestionării deşeurilor, la

stabilirea capacităţilor necesare pentru gestionarea deşeurilor, la controlul măsurilor

tehnologice, precum şi la stabilirea cerinţelor economice şi de investiţie. Campaniile de

informare şi educare a populaţiei sunt necesare pentru a susţine măsurile implementate de

către comerţ şi industrie. Industria prelucrătoare şi de ambalaje poate influenţa şi controla

cantitatea de deşeuri care ajunge la consumatorul final. Acţiunile asupra acestor industrii

trebuie implementate însă la nivel naţional. În cadrul PJGD sunt prevăzute obligaţii care

privesc colectarea separată a deşeurilor din ambalaje şi reducerea cantităţii de deşeuri
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biodegradabile depuse la depozitele de deşeuri în conformitate cu obligaţiile asumate prin

Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor pentru Regiunea Sud Muntenia, fiind stabilit un

sistem de indicatori pentru urmărirea realizării acestor obiective. Conform datelor oferite de

APM Teleorman în judeţ nu există incineratoare de deşeuri care să intre sub incidenţa

Directivei 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor.

În ceea ce priveşte calitatea aerului, conform Agenţiei pentru Protecţia Mediului

Teleorman, în judeţul Teleorman există cinci staţii automate de monitorizare a calităţii aerului,

două staţii automate în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului şi trei în

cadrul „Sistemului de monitorizare comună a calităţii aerului în oraşele dela graniţa româno –

bulgară de – a lungul Dunării de Jos”, rezultat al proiectului PHARE CBC RO911.02.01

(aceste trei staţii nu sunt funcţionale din cauza unor probleme tehnice). În prezent, se află în

implementare măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii aerului prin „Programul Integrat de

Gestionare a Calităţii Aerului pentru localităţile Turnu Măgurele şi Zimnicea” în cadrul

proiectului PHARE CBC 2003 „Dezvoltarea unui Program de management al calităţii aerului

pentru zona de graniţăromâno-bulgară, în bazinul Dunării de Jos”.

Referitor la gestiunea substanţelor periculoase, Staţia de Radioactivitate a Mediului

Zimnicea derulează un program standard de supraveghere a radioactivităţii mediului de 11

ore/zi. Se efectuează măsurători manuale pentru aerosoli atmosferici, depuneri atmosferice,

debitdoză absorbită, respectiv analize automate ale debitului de doză absorbită.

Radioactivitatea mediului la Statia RA Zimnicea se încadrează în limitele de variaţie ale

fondului natural.

Aşa cum s-a prezentat anterior, la nivelul Grupului de Acţiune Locală pentru

Pescuit Dunărea de Sud există o mare diversitate floristică si faunistică ce trebuie protejată şi

nu doar împotriva factorilor poluanţi externi rezultaţi din activităţile antropice, ci şi pentru buna

lor conservare şi valorificare.

Elementele expuse mai sus au rolul de a face explicit contextul social, economic şi

de mediu la nivelul Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud dar şi a

judeţului, ca parte integrată în acest tot unitar şi coerent. La baza acestui subcapitol se află
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strategiile locale şi Strategia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Teleorman 2010 - 2020, ale

carei principale obiective sunt următoarele:

 Reactivarea bazei mediului economic local prin dezvoltarea industriei

 Creşterea competitivităţii în agricultură şi dezvoltarea spaţiului rural

 Dezvoltarea mediului antreprenorial

 Reducerea dezechilibrelor şi creşterea gradului de incluziune socială

 Valorificarea resurselor energetice regenerabile

 Consolidarea infrastructurii pentru dezvoltare echilibrată

 Egalitatea de şanse, principiu de bază în valorificarea capitalului uman pentru

consolidarea unei economii bazate pe cunoaştere

 Protejarea mediului şi dezvoltare durabilă

 Întărirea colaborării transfrontaliere şi a poziţiei strategice a judeţului

 Stimularea dezvoltării judeţului Teleorman prin întărirea capacităţii instituţionale a

administraţiei publice.

Având în vedere obiectivele propuse de această strategie judeţeană, la fel ca şi în

celelalte strategii identificate la nivel local şi menţionate în subcapitolul anterior, se poate

afirma faptul că aceasta urmăreşte abordare diferită de prezentul plan, fiind mai

cuprinzătoare din punct de vedere economic, social şi de mediu. Între domeniile de

intervenţie ale acestor strategii nu se regăseşte sectorul de pescuit sau acvacultură şi nici

dezvoltarea locală integrată prin prisma valorificării acestor activităţi. Se remarcă însă,

complementaritatea între strategii prin prioritatea acordată dezvoltării sociale şi economice a

zonei, prin prezentarea potenţialul turistic pe care zona îl deţine şi prin nevoia de protejare a

mediului, de dezvoltare sustenabilă în general. Astfel, prezenta strategie va completa

politicile întreprinse anterior sau în curs de derulare, însă din perspectiva zonelor pescăreşti

şi a activităţilor tipice pescuitului şi acvaculturii.
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2.3 COMUNITATEA ŞI ANGAJAMENTUL FACTORILOR INTERESAŢI

Prin Programul Operaţional pentru Pescuit, îndeosebi prin AXA 4, Comisia Europeană

îşi propune promovarea ideei de cooperare şi implicare la un alt nivel. Tendinţa este de a

acţiona având la bază o viziune amplă şi cuprinzătoare în ceea ce priveşte capacităţile,

gradul de implicare, factorii de decizie. Dacă în general se preferă abordarea „de sus în jos”,

acest proiect, în particular, se doreşte a fi implementat după alte principii.

Elaborarea prezentei strategii a avut în vedere închegarea unui parteneriat local

reprezentativ şi vizează un teritoriu determinat. Dat fiind că planul presupune implicarea

activă a acestui parteneriat şi are în vedere o arie de opt localităţi, a fost necesară o abordare

eficientă pentru valorificarea avantajelor, a oportunităţilor, a punctelor forte şi a celor slabe,

prin implicarea tuturor membrilor şi actorilor interesaţi a face parte din această acţiune,

influenţând nemijlocit parcursul etapelor şi rezultatele finale.

Această abordare „de jos în sus” poate fi aplicată doar în cazul populaţiei unui

teritoriu omogen din punct de vedere geografic, economic şi social şi contribuie la formarea

încrederii reciproce dintre partenerii locali şi la nivelul întregii comunităţi, fapt care uşurează

cooperarea. Odată formată şi consolidată această încredere, problemele şi dificultăţile ce

apar pe parcurs sunt depăşite mai uşor. În felul acesta, strategia are şanse mai mari de

reuşită. În acelaşi timp, actorii locali se simt motivaţi să se implice activ şi direct în elaborarea

strategiei. Este necesară o astfel de abordare, în locul celei obiţnuite până în prezent, de sus

în jos, în care deciziile se iau unilateral, dinspre autoritate spre executant sau beneficiar.

Astfel se pot atinge punctele slabe de la nivelul teritoriului, puncte care au nevoie de

intervenţie, întrucât, cel mai adesea, autorităţile centrale nu sunt la curent cu adevăratele

necesităţi si probleme locale.

În ceea ce priveşte Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud, se poate

afirma că acest gen de abordare a fost adoptat ca atare. Modalitatea de implementare a

acestui proiect presupune, prin natura sa, abordarea „de jos în sus”, cel mai puternic

argument fiind înfiinţarea unui parteneriat local, care să cuprindă actorii relevanţi la nivel local,

pentru sectorul pescăresc. Acest parteneriat a avut şi are datoria de a asigura transparenţa a

tot ceea ce ţine de acest proiect, de obiectivele şi măsurile prevăzute şi de tot ceea ce
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urmează a fi întreprins. În acelaşi timp, Grupul are datoria de a lua în considerare orice

feedback de la solicitanţi, să comunice şi să colaboreze cu aceştia întru identificarea celor

mai bune soluţii ce pot fi aplicate la nivel local.

În acest sens au fost realizate două întâlniri de informare în cadrul cărora au fost

prezentate Programul Operaţional pentru Pescuit şi prezentul proiect, în particular, cu accent

pe următoarele puncte: modul de funcţionare a grupului, proiectele pe care şi le va propune şi

importanţa cooperării cu diverşi actori locali. O a treia întalnire a avut loc între parteneri şi un

expert spaniol în implementarea unei strategii asemănătoare, în cadrul unui grup FEP din

Spania, scopul acestei reuniuni fiind de învăţare şi însuşire de elemente practice din

experienţa unui parteneriat similar.

De asemenea, au fost realizate chestionare, spre a fi completate de către parteneri şi

de către persoanele interesate din teritoriu, încercându-se o rezumare şi aplicare ulterioară a

propunerilor şi sugestiilor acestora.

În urma întocmirii analizei SWOT, echipa responsabilă cu trasarea obiectivelor şi a

măsurilor potrivite a ajuns la concluzia că se impune o abordare mai întâi economică a

ceea ce urmează a fi întreprins. Această componentă economică va influenţa nemijlocit şi pe

cea socială, prin creşterea nivelului de trai la nivel local şi prin progresul economic ce se va

înregistra ulterior.

În acelaşi timp, însă, trebuie menţinută permanent componenta ecologică. Prin

prezenta siturilor de protecţie avi-faunistică din zonă, precum şi prin importanţa protecţiei

mediului, la nivel european şi mondial, este evidentă necesitatea luării în calcul a acestui

element, indiferent de activităţile întreprinse.
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2.4. ANALIZA SWOT

Metoda SWOT este una dintre cele mai frecvent utilizate metodologii de analiză a

nivelului de performanţă al unei entităţi - în cazul de faţă, Grupul de Acţiune Locală pentru

Pescuit Dunărea de Sud. Scopul matricei SWOT este de a analiza poziţia Grupului în teritoriu

şi de a identifica factorii majoritari care îi afectează situaţia, cu scopul elaborării unei strategii

viitoare.

SWOT este un instrument extrem de simplu de aplicare ce constă în identificarea

punctelor forte, a punctelor slabe, a oportunităţilor şi a ameninţărilor caracteristice Grupului

de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud. Prin urmare, ea va permite elaborarea

unei strategii de dezvoltare locală complexă care să reflecte realităţile teritoriului Dunărea de

Sud şi care să satisfacă, prin implementarea proiectelor propuse, toate nevoile zonei

analizate. Analiza SWOT a Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud se

prezintă în felul următor:
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PUNCTE   FORTE

- Teritoriu compact, omogen din punct de vedere geografic,
economic şi social;

- Poziţie geografică avantajoasă din punct de vedere al
desfăşurării pescuitului şi acvaculturii;

- Existenţa, la nivelul zonei, a unei varietăţi foarte mari de
specii de peşte dintre care cele mai importante sunt
reprezentate de:  Crap, Biban, Somn, Caras, Ştiucă,
Şalău, Plătică, Sabiţa, Linu, Roşioara, Morunul şi Cega;

- Prezenţa în teritoriu a scoicilor de apă dulce;
- Caracteristici de mediu favorabile desfăşurării de investiţii:

relief, geologie, vegetaţie, climă;
- Reţea hidrografică generoasă ce poate fi valorificată

pentru pescuit;
- Patrimoniu de mediu impresionant, determinat în special

de către:  Aria de Protecţie Specială Avifaunistică Balta
Suhaia,  Rezervaţia Naturală Ostrovul Gâsca şi  zonele
natura 2000: Aria Protejată Vedea- Dunărea şi Aria
Protejată Gura Vedei- Şaica- Slobozia;

- Existenţa, la nivelul teritoriului, a unei multitudini de specii
de păsări şi animale protejate prin lege,  care, deşi sunt în
declin pe plan european, se regăsesc într-un număr foarte
mare în zona Dunărea de Sud;

- Prezenţa în zonă a unei vegetaţii hidrofile şi palustre
deosebite;

- Potenţial turistic ridicat al zonei;
- Existenţa unui număr ridicat de entităţi active în pescuit

sau acvacultură, ceea ce demonstrează ca pescuitul este
o activitate importantă în zonă;

- Forţă de muncă disponibilă în zonă;

PUNCTE   SLABE

- Probleme demografice acute: îmbătrânirea populaţiei,
migraţia, sold natural negativ, ponderea vârstnicilor este
de trei ori mai mare decât cea a tinerilor;

- Nivel de trai şi calitate a vieţii general scăzute;
- Populaţia activă reprezintă un număr redus în comparaţie

cu totalul;
- Cu excepţia oraşului Zimnicea, densităţile locuitorilor în

localităţile cuprinse in Grup sunt scăzute;
- Infrastructură rutieră deficitară;
- Şomajul crescut sau inactivitate crescută;
- Declinul sectorului pescăresc în ultimele decenii;
- Forţa de muncă necalificată;
- Servicii de învăţământ şi medicale precare;
- Lipsa de amenajări pentru practicarea de sporturi;
- Rată  ridicată a sărăciei;
- Lipsa de know- how in implementarea de proiecte pe

fonduri europene a majorităţii locuitorilor;
- Probleme cu depozitarea deşeurilor;
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OPORTUNITĂŢI

- Dezvoltarea turismului pescăresc prin valorificarea
patrimoniului de mediu, a lacurilor şi a bălţilor din teritoriu,
precum şi a Dunării;

- Valorificarea tradiţiilor legate de pescuit, în prezent
practicate din ce în ce mai rar;

- Dezvoltarea sectorului pescăresc şi valorificarea
produselor pescăreţti tipice zonei (inclusiv în restaurantele
deja prezente în teritoriu);

- Valorificarea multitudinii de obiective turistice prezente în
zonă;

- Prezenţa în teritoriu a unor asociaţii, ONG-uri cu scop de
dezvoltare rurală durabilă, proprietarilor de animale şi
păduri, protejare a minorităţilor etnice, protecţie socială,
protejare a mediului, culturale etc., implicate direct în
societate;

- Valorificarea obiceiurilor legate de pescuit;  în acest sens,
se face necesară în zonă revitalizarea şi exploatarea
comercială a meşteşugurilor tradiţionale ţi a produselor
tradiţionale;

- Implementarea a numeroare proiecte pe plan local,
inclusiv de dezvoltare locală integrată;

- Atragerea turiştilor şi a investitorilor străini;
- Implicarea comunităţilor locale în implementarea

strategiei.  Complementaritatea prezentei strategii cu alte
iniţiative locale în curs de implementare;

- Prezenţa unor priorităţi de dezvoltare coerente la nivel
local şi judeţean;

- Prezenţa, în zonă, a unui parteneriat solid, reprezentativ
şi cu experienţă în elaborarea de proiecte (europene),
inclusiv în înfiinţarea de parteneriate (Leader);

AMENITĂRI

- Îmbătrânirea populaţiei şi scăderea natalităţii (poate avea
grave efecte negative din punct de vedere economic şi
social);

- Migraţia populaţiei spre centre urbane şi alte ţări;
- Declinul economic în ultimii trei ani al celor mai importante

întreprinderi active în sectorul pescăresc sau acvacultura;
- Situaţie economică la nivel judeţean şi naţional în declin;
- Scăderea numărului de elevi;
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Analiza SWOT a Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud nu

constituie doar o listare de puncte tari, slabe, de oportunitati şi riscuri, ci prezintă o diagnoză

a activităţilor pescăreşti dar şi a comunităţii în ansamblul ei şi oferă o bază de ierarhizare a

acţiunilor şi de distribuţie a resurselor. Diagnoza SWOT este detaliată în continuare, după

cum urmează:

Cum au fost detectate punctele slabe?

Punctele slabe identificate la nivelul teritoriului determinat au fost detectate prin

analize în teritoriu, prin consultarea comunităţilor locale, a autorităţilor publice locale, a

pescarilor şi acvacultorilor şi a altor actori importanţi din zona Dunărea de Sud.

Pentru ca diagnoza realizată la nivelul Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit

Dunărea de Sud să fie cât mai pertinentă, informaţiile culese din teritoriu au fost ulterior

comparate şi verificate cu cele obţinute oficial, de la instituţiile abilitate (Institutul Naţional de

Statistică, Direcţia Judeţeană de Statistică, Oficiul Registrului Comerţului, Agenţia Naţională

de Pescuit şi Acvacultură etc.)

Prin urmare, sursele de informaţii utilizate pentru identificarea punctuelor slabe au fost

ample, combinându-se datele din teritoriu cu informaţii statistice şi studii relevante care au

adus o importantă valoare adaugată diagnosticului prin oferirea unei viziuni mai profunde

asupra mediului pescăresc specific zonei Dunărea de Sud.

Cum pot fi utilizate punctele tari în cea mai mare măsură?

Punctele tari ale Grupului, aşa cum au fost identificate acestea în matricea SWOT

(potenţialul pescăresc impresionant al zonei, poziţia geografică, forţa de muncă disponibilă,

potenţialul turistic etc) vor fi exploatate şi valorificate în urma implementării, în cadrul

strategiei integrate de dezvoltare locală Dunărea de Sud, a următoarelor măsuri:
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Măsura 1 Valorificarea sectorului pescăresc, a turismului piscicol și promovarea și
protejarea patrimoniului natural și arhitectonic

Măsura 2 Funcţionarea Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud;

Cum pot fi exploatate oportunităţile?

Valorificarea oportunităţilor identificate la nivelul Grupului de Acţiune Locală pentru

Pescuit Dunărea de Sud este posibilă prin accesarea Programului Operaţional de Pescuit,

Axa 4 întrucât cea mai importantă oportunitate accesibilă Grupului în prezent este ajutorul

acordat de FEP prin POP.

Aşadar, o implementare corespunzătoare a prezentului plan de dezvoltare locală

integrată va permite Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud să valorifice

oportunităţile disponibile, să soluţioneze problemele identificate la nivelul teritoriului şi să

satisfacă nevoile comunităţilor pescăreşti din zonă.

Cum ne putem “apăra” de ameninţări / riscuri?

Riscurile identificate la nivelul zonei Grupului, aşa cum au fost acestea prezentate în

cadrul matricei SWOT, pot fi evitate prin implementarea măsurilor propuse în cadrul planul de

dezvoltare locală integrată Dunărea de Sud.

Aşadar, strategia de dezvoltare locală Dunărea de Sud are un caracter integrator şi de

durată întrucât, planul de acţiuni ales are rolul de a:

- Maximiza punctele forte şi minimiza punctele slabe ale Grupului;

- Valorifica oportunităţile din zona Dunărea de Sud;

După cum se poate observa, strategie propusă este relevantă pentru nevoile zonei, ea fiind
coerentă și pertinentă cu necesitătile teritoriului Grupului de Actiune Locală Dunărea de Sud, ceea ce

demonstrează respectarea criteriului de selectie 2b.
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- Evita riscurile ce pot aparea la nivelul teritoriului FLAG;

Toate elemente identificate şi analizate în cadrul diagnozei SWOT stau la baza creării

viziunii, a priorităţilor şi a obiectivelor strategiei, după cum se va observa în capitolul următor.

3.STRATEGIA, OBIECTIVE ŞI MOTIVAŢIE

Un element esenţial în constituirea Grupului de Acţiunea Locală pentru Pescuit

Dunărea de Sud îl reprezintă consultarea tutoror partenerilor implicaţi în proiect (publici,

privaţi, ONG, comunitate etc.) coroborată cu o analiză diagnostic bine fundamentată, bazată

pe date reale, corecte şi complete (prezentarea teritoriului, analiza SWOT). Cu ajutorul

acestor elemente a fost elaborată viziunea strategică a teritoriului şi au fost stabilite

principalele priorităţi de dezvoltare a zonei, aşa cum sunt acestea descrise în continuare.

VIZIUNEA

Viziunea strategică a teritoriul Grupului de Actiune Locală pentru Pescuit Dunărea de

Sud are în vedere creşterea nivelului de trai în rândul comunităţilor locale prin
valorificarea sectorului pescăresc din zonă şi a activităţilor conexe acestuia. Stabilirea

viziunii strategice a avut în vedere următoarele elemente esenţiale, identificate în urma

analizei diagnostic şi a consultărilor locale multiple întreprinse în teritoriu:

 Zona FLAG Dunărea de Sud dispune de un potenţial pescăresc deosebit, demonstrat,

în special, de următoarele elemente de patrimoniu natural întâlnite la nivelul teritoriului

Grupului:

o Fluviul Dunărea, ce deţine un potenţial pescăresc impresionant;

o Aria de Protecţie Specială Avifaunistică Balta Suhaia;

Grupul de Actiune Locala pentru Pescuit Dunarea de Sud respectă criteriul de selecţie nr. 2 a). deoarece
prezintă clar şi detaliat zona de implementare cu evaluarea situaţiei iniţiale, analiza nevoilor şi a

potenţialului din zonă – o analiză SWOT cuprinzătoare şi realistă şi un diagnostic clar.
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o Zonele natura 2000:  Aria Protejată Vedea- Dunărea şi Aria Protejată Gura

Vedei- Şaica- Slobozia;

o Rezervaţia Naturală Ostrovul Gâsca;

o Râul Călmăţui şi afluenţii săi: pârâul Călmăţui şi respectiv râul Urlui;

 În zona Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud se întâlneşte o

varietate foarte mare de specii de peşti dintre care cele mai importante sunt

reprezentate de: Crap, Biban, Somn, Caras, Ştiucă, Şalău, Plătică, Sabiţa, Linu,

Roşioara, Morunul şi Cega;

 Un atu al teritoriului îl reprezintă prezenţa în zonă a scoicilor de apă dulce;

 La nivelul Grupului este prezentă o vegetaţie hidrofilă deosebită:

o vegetaţia emersă (la suprafaţa apei) care poate fi liberă şi fixată (Lemna sp.,

Nymphea alba, Nuphar luteum, Nymphoides peltata, Sagittaria sagittiforia,

Potamogeton sp.);

o vegetaţia submersă (Myriophyllum sp., Ceratophyllum submersum, Vallisneria

spiralis, Najas marina);

 Zona deţine, totodată, vegetaţii palustre precum stuful (Phragmites australis) care

uneori formează asociaţii monodominante şi care, alteori, se asociază cu papura

(Typha latifolia, Typha angustifolia), cu Sparganium erectum, Sparganium ramosus,

alături de care apar diferite plante însoţitoare: Epipactis palustris, Carex

pseudocyperus;

 La nivelul Grupului există, de asemenea, o varietate foarte mare de specii de animale

protejate prin lege, care, deşi sunt în declin pe plan european, se regăsesc într-un

număr foarte mare în cadrul Grupului de Acțiune Locală pentru Pescuit „Dunărea de

Sud”;

 În zona FLAG se regăsesc o multitudine de specii de păsări, protejate, de asemenea,

prin lege: Ciconia nigra, Ciconia ciconia, Ayţya nyroca, Circus aeruginosus, Botaurus

stellaris, Platalea leucorodia, Plegadis falcinellus. Prezenţa acestora în zonă este

legată în mod direct de potenţialul hidografic din teritoriul Grupului;

 La nivelul Grupului există o serie de trasee turistice pescăreşti, dintre care cele mai

importante sunt reprezentate de:
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o Traseul 1 – Lisa – sat Lisa – Câmpia Boian – Dl. Treapului, Geroasei / râul

Călmăţui – Biserica Sf. Gheorghe 1825 – conac (primăria) 1900;

o Traseul 2 – Lisa – sat Vânători – Câmpia Boian – Suhaia (lac) – Biserica Sf.

Voievozi 1846;

o Traseul 3 – Suhaia – sat Suhaia – Câmpia Boian / Dunărea la confluenţa cu

râul Călmăţui – Suhaia ( lac ) – conacul „Capra” 1910;

o Traseul 4 – Zimnicea – Portul Zimnicea – Catedrala Sfinţii Împăraţi – Parcul

Oraşului – Plajele de la malul Dunării;

o Traseul 5 – Viişoara – sat Vităneşti – Câmpia Găvanu Burdea – Vitaneşti (lac )

– Biserica din lemn sec.19 – salba de iazuri.

 Zona Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud este reprezentativă

şi prin prisma obiceiurilor legate de pescuit, care trebuie valorificate pentru a nu se

pierde în timp. În acest context, se face necesară în zonă revitalizarea şi exploatarea

comercială a meşteşugurilor tradiţionale şi a produselor tradiţionale specifice

teritoriului FLAG;

 Populaţia din teritoriul Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud este

în scădere, ceea ce demonstrează faptul că, la nivelul zonei analizate, sunt necesare

a se realiza investiţii care să ducă la o creştere a nivelului de trai în rândul

comunitaţilor locale şi care să stopeze migraţia populaţiei spre teritoriile invecinate,

mai bine dezvoltate.

Toate elementele prezentate mai sus şi descrise în detaliu în cadrul analizei

diagnostic au avut un rol însemnat în identificarea focalizării centrale a strategiei, respectiv în

definirea viziunii şi a obiectivului global.
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Focalizarea centrală a strategiei (viziunea, obiectivul global) reprezintă forma

împărtăşită de toiţ locuitorii teritoriului Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de

Sud care înlgobează valori colective şi care oferă comunităţilor locale un sens comun al

dezvoltării.

După cum se poate observa, strategie propusă- prin viziunea și obiectivul său global-este

relevantă pentru nevoile zonei, ea fiind coerentă și pertinentă cu necesitătile teritoriului Grupului de

Actiune Locală Dunărea de Sud, ceea ce demonstrează respectarea criteriului de selectie 2b.
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Prezentam în continuare o shema ce indică trecerea de la diagnoză  la strategie 

la planulul de implementare la proiecte:

După cum reiese din graficul de mai sus, la nivelul zonei Dunărea de Sud diagnoza

teritorială este un element principal, important în definirea viziunii, prioritaţilor, obiectivelor şi

măsurilor identificate la nivelul Grupului. Acestea vor fi puse în practică cu ajutorul unui plan

de implementare şi a unor mecanisme operaţionale ce au ca finalitate dezvoltarea de

microproiecte la nivelul teritoriului FLAG şi, aşadar, atingerea obiectivului global propus.

Întocmirea strategiei Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud a

avut în vedere parcurgea corectă şi completă a tuturor paşilor prezentaţi mai sus, aceştia

fiind esenţiali în definirea următoarelor elemente strategice:

 Ce anume îşi propune să facă strategia?

 De ce sunt necesare acţiunile propuse?

 Care sunt măsurile propuse a se implementa şi care e relaţia acestora cu obiectivul

general?

A. Ce anume îşi propune să facă strategia?

Strategia Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud işi propune

implementarea de măsuri pentru reînnoirea şi consolidarea industriei de pescuit, care va

Viziune:
Dezv.Sect.Pesc

Priorităţile
Obiective SMART

Măsurile 1-2

Plan de
implementare
şi mecanisme
operaţionale

Proiecte

D
ia

gn
oz

a
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determina o dezvoltare globală a zonei pescăreşti Dunărea de Sud din punct de vedere

economic, social şi de mediu.

B. De ce sunt necesare acţiunile propuse?

Necesitatea implementării acţiunilor propuse este demonstrată de elemente care

indică potenţialul pescăresc al zonei precum şi de anumite elemente identificate ca fiind

problematice la nivelul zonei  FLAG, a căror soluţionare necesită o abordare iminentă

Toate elementele prezentate anterior demonstrează necesitatea realizării de investiţii

în zonă care au rolul de a valorifica punctele tari, pe de o parte sau de a soluţiona problemele

cu care Grupul se confruntă, pe de altă parte.

C. Care sunt măsurile propuse a se implementa şi care e relaţia acestora cu
obiectivul general?

Pentru fiecare dintre elementele analizate la punctul anterior au fost identificate

metode de valorificare a punctelor forte sau de soluţionare a problemelor existente, prin

intermediul a două măsuri de interes local, aşa cum sunt prezentate acestea în continuare:

Măsura Descriere

Măsura 1 Valorificarea sectorului pescăresc, a turismului piscicol și promovarea și

protejarea patrimoniului natural și arhitectonic

Măsura 5 Funcţionarea Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud;

Pentru derularea acţiunilor prevăzute la măsura 1 este necesară implementarea măsurii 2.

După cum se poate observa, planul de actiuni propus (lista de măsuri) este unul fezabil, el fiind

corelat cu obiectivele și rezultatele scontate ale strategiei și cu resursele umane și financiare disponibile

pentru implementarea strategiei, ceea ce demonstrează repectarea criteriului de selectie 2c1.
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Măsurile care au stat la baza fundamentării strategiei Dunărea de Sud au fost stabilite

în concordanţă cu obiectivul global propus, având ca scop dezvoltarea economică, socială şi

de mediu a teritoriului pescăresc analizat, ceea ce demonstrează coerenţa planului de

dezvoltare.

PRIORITĂŢI, OBIECTIVE ŞI MĂSURI

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 priorităţi, obiective şi  măsuri ca puncte cheie ale teritoriului şi

drept urmare - axul în jurul căruia se vor centra toate acţiunile viitoare.

Obiectivul principal al Planului de Dezvoltare Integrată a teritoriului Grupului de

Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud este dezvoltarea economică, socială și de

mediu a zonei pescărești și valorificarea sectorului pescăresc într-o manieră sustenabilă.

În ceea ce priveste principalele instrumente utilizate pentru stabilirea priorităţilor,

obiectivelor şi măsurilor zonei Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud au

fost întocmite analize diagnostic (cantitative şi calitative) şi au fost utilizate matrici SWOT

pentru întelegerea corectă a elementelor prezentate în diagnoza teritoriului: zona

pescărească, localităţi, populaţie şi densităţi, patrimoniu de mediu, patrimoniu cultural,

economie locală, industrie şi IMM-uri, comerţ şi servicii, activităţi sociale şi organizaţii locale

etc.

Sursele de informaţii utilizate pentru elaborarea planului de dezvoltare locala integrată

au fost ample, combinându-se sursele statistice cu alte informaţii şi studii relevante care au

adus o importantă valoare adaugată diagnosticului prin oferirea unei viziuni mai profunde

asupra mediului pescăresc.

În vederea identificării tuturor aspectelor semnificative necesare întocmirii strategiei, în

zona Dunărea de Sud, s-au format grupuri de lucru la nivelul fiecărei localităţi, care au reunit

atât reprezentanţii publici şi privaţi ai Grupului cât şi actori locali reprezentativi din zonă. În
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cadrul  grupurilor de lucru organizate s-au stabilit, de comun acord, acţiunile şi prioritatile de

dezvoltare ale zonei prin luarea în discutie a problemelor, riscurilor, oportunităţilor şi

perspectivelor de dezvoltare ale teritoriului Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit

Dunărea de Sud, ţinându-se, totodată, cont de directiile de dezvoltare trasate prin

intermediul strategiilor de dezvoltare judeţene si regionale.

Legătura dintre grupurile de lucru locale,  echipa de management a proiectului şi firma

de consultanţă s-a realizat prin secretarii localităţilor administrativ-teritoriale partenere, care

au asigurat fluxul de informaţii şi dieseminarea rezultatelor obţinute în urma studiilor de teren

efectuate.

Prin urmare, strategia de dezvoltare a Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit

Dunărea de Sud răspunde obiectivelor şi priorităţilor care derivă din identificarea principalelor

probleme şi oportunităţi ale regiunii FLAG Dunărea de Sud. Astfel, Grupul de Acţiune Locală

pentru Pescuit Dunărea de Sud şi-a prioritizat domeniile viitoare de acţiune cu scopul de a

sprijini şi acoperi toate aspectele care se manifestă în teritoriu, implicând personalul într-un

proces de dezvoltare integrator şi cu caracter de durată.
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Relaţia dintre priorităţi, obiective şi măsuri este ilustrată în continuare.

PRIORITĂȚI                                                       OBIECTIVE MĂSURI

Dezvoltarea economică, socială și
de mediu a zonei pescărești

Dunărea de Sud

Valorificarea sectorului pescăresc
într-o manieră sustenabilă

Dobândirea de competențe cu
scopul obținerii unui sector

pescăresc bazat pe activități
durabile de pescuit

Dezvoltarea turismului și ecoturismului

Diversificarea activităților prin promovarea de
locuri de muncă în afara sectorului pescuitului

Crearea de locuri de muncă

Valorificarea produselor pescărești
Măsura 1 - Valorificarea
sectorului pescăresc, a

turismului piscicol și
promovarea și protejarea
patrimoniului natural și

arhitectonic

Funcționarea corespunzătoare a Grupului și
implementarea strategiei

Măsura 2 - Funcționarea
Grupului

Funcționarea eficientă a Grupului de
Acțiune Locală pentru Pescuit

Dunărea de Sud
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Cu excepţia măsurilor mai sus menţionate, Grupul va iniţia acţiuni privind

“promovarea cooperării interregionale şi transnaţionale, între actorii zonelor pescăreşti,

în principal prin cele mai bune practici de conectare la reţea şi diseminare”. Aceste

acţiuni vor fi finanţate în cadrul Acţiunii 2 a Măsurii 4.1, „Sprijin pentru cooperare”.

În ceea ce priveşte procentul de finanţare nerambursabilă a măsurilor

identificate, Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud va respecta

prevederile AM POP de acordare a ajutorului, aşa cum au fost acestea specificate în

Anexa 9. De asemenea, pentru proiectele depuse în cadrul strategiei, a căror valoare

eligibilă nerambursabilă va fi mai mare de 300.000 de euro, Grupul va solicita acordul

DGP-AM POP. Important de menţionat este, totodată, şi faptul că peste 51% din

fondurile cu care va fi subvenţionată strategia vor fi îndreptate spre operaţiunile private.

Pentru fiecare dintre măsurile menţionate anterior s-a întocmit, conform

specificaţiilor din ghid, câte o fişă ce cuprinde:

 obiectivele specifice;

 argumentarea includerii respectivei măsuri în strategie;

 domeniul de acţiune al măsurii;

 complementaritatea şi delimitarea măsurii cu alte proiecte/ programe;

 beneficiarii ţintă;

 integrarea sustenabilităţii mediului;

 integrarea inovării;

 resursele şi distribuirea lor;

 rezultatele şi beneficiile asteptate;

În continuare vor fi prezentate fişele măsurilor identificate ca fiind necesare a se

implementa în zona Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud.
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Măsura 1 Valorificarea sectorului pescăresc, a turismului piscicol și promovarea
și protejarea patrimoniului natural și arhitectonic

(1) Obiective specifice

Implementarea măsurii 1 propusă în cadrul planului integrat de dezvoltare locală

integrată Dunărea de Sud are ca scop atingerea următoarelor obiective specifice:

 Crearea, extinderea sau modernizarea de facilități necesare acvaculturii,

inclusiv a utilităților aferente.

 Valorificarea zonei pescărești și a turismului piscicol

 Promovarea zonei pescărești și a produselor pescărești

Obiectivele specifice prezentate anterior au fost elaborate în conformitate cu

principiile SMART, după cum este demonstrat în continuare:

Obiective Specifice – Măsura 1

Specific Măsurabil Abordabil Realist Încadrat în
timp

Crearea,

extinderea

sau

modernizarea

de facilități

necesare

acvaculturii,

inclusiv a

utilităților

aferente.

Realizarea a

cel puțin 4

proiecte cu

scopul

valorificării

produselor de

acvacultură

locală

Obiectivul este

realizabil,

având în

vedere scopul

porpus

Obiectivul este

realist

Obiectivul se va

atinge în

perioada 2012

– 2015
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Valorificarea

zonei

pescărești și a

turismului

piscicol

Realizarea a

cel puțin 2

proiect cu

scopul realizării

infrastructurii

turistice

necesare

Obiectivul este

realizabil,

având în

vedere scopul

porpus

Obiectivul este

realist

Obiectivul se va

atinge în

perioada 2012

– 2015

Promovarea

zonei

pescărești și a

produselor

pescărești

Realizarea a

cel puțin 1

proiect de

promovare a

zonei și a

produselor

pescărești

Obiectivul este

realizabil,

având în

vedere scopul

porpus

Obiectivul este

realist

Obiectivul se va

atinge în

perioada 2012

– 2015

După cum se poate observa, obiectivele specifice identificate în cadrul măsurii 1

contribuie, de asemenea, la atingerea viziunii globale şi a obiectivului general propuse,

demonstrând, aşadar, coerenţa internă a strategiei Dunărea de Sud.

(2) Argumentare

Măsura 1 are o contribuţie însemnată în fundamentarea strategiei integrate de

dezvoltare a zonei - Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud- prin

valoarea adaugată pe care o vor aduce în teritoriu acţiunile propuse.

Având în vedere obiectivele propuse, includerea măsurii 1 în cadrul strategiei

Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud se face necesară şi

oportună în contextul economic actual al zonei şi, totodată, în raport cu nevoile

identificate la nivelul teritoriului analizat. Necesitatea includerii măsurii 1 în cadrul

planului de dezvoltare locală integrată este detaliată în continuare, după cum urmează:
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 Teritoriul Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud dispune

de un potenţial turistic pescăresc deosebit, aşa cum a fost acesta prezentat

în cadrul analizei teritoriale ce poate fi valorificat prin intermediul măsurii 1;

 Infrastructura turistică din zona Grupului este precară (uneori inexistentă) şi

necesită numeroase intervenţii pentru a putea oferi servicii de calitate;

 Sectorul de acvacultură prezintă un potențial foarte ridicat în zona Grupului .

Întrucât pescuitul este un sector aflat în declin iar resursele de pește sunt în

continuă scădere, această importantă sursă de alimentație va fi

suplimentartă de peștele obținut prin acvacultură .

 Zona Grupului de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud dispune

de obiceiuri şi tradiţii pescăreşti proprii, ce pot fi valorificate în scop turistic,

pentru a nu fi pierdute în timp, drept pentru care vor fi promovate atât la nivel

local cât și regional;

Logica ce fundamentează argumentările prezentate mai sus derivă din analiza

diagnostic realizată la nivelul zonei  Dunărea de Sud, a cărei întocmire a avut loc în

paralel cu derularea unui proces complex de consultări teritoriale.

(3) Domeniul de acţiune

Stabilirea domeniului de actiune s-a realizat, pentru măsura 1, prin consultarea

documentelor naţionale relevante pentru FEP, cu asigurarea permanentă a coerenţei şi

eligibilităţii acţiunilor propuse.

În zona Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud a fost

propus, pentru măsura 1, următorul domeniu de acţiune: dezvoltarea infrastructurii şi

serviciilor turistice şi ecoturistice, inclusiv promovarea lor.

Între elementele locale care justifică introducerea acestei măsuri se regăsesc:
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- Vecinătatea cu Dunărea, prezenţa a importante bazine hidrografice, mediu slab

industrializat şi nepoluat, peisaje atrăgătoare, apropierea de mari centre urbane,

pot determina orientarea preferinţelor turiştilor spre o formă de turism rural;

- Există cerere de astfel de proiecte în zonă, precum realizarea unui proiect de

turism integrat, în zona Bălţii Suhaia, realizarea de pensiuni şi restaurante,

introducerea de mijloace de închiriere/plimbare cu barca, trasee turistice, centre

de informare, promovarea turismului la nivel judeţean şi chiar regional etc.

În ceea ce priveşte acţiunile alese a se implementa în cadrul domeniului de

intervenţie identificat, aceastea sunt următoarele:

 Acțiunea 1 – Modernizarea și amenajarea bazinelor piscicole pentru crearea

de facilități pentru turismul piscicol.

 Acțiunea 2 – Înființarea și modernizare de ferme piscicole în scopul obținerii de

producție din acvacultură.

 Acţiunea 3 - Creare, modernizare sau extindere de unităţi de cazare, masă şi

agrement precum şi alte facilităţi tipice turismului/ecoturismului;

 Acţiunea 4 - Realizarea de investiţii în servicii turistice şi ecoturistice prin

promovarea activităţilor în aer liber şe dezvoltarea meşteşugurilor tradiţionale.

 Acțiunea 5 – Amenajarea unor puncte de colectare și desfacere de pește

 Acțiunea 6 – Promovarea zonei pescărești a FALG.

Gama de acţiuni propusă în cadrul Măsurii 1 este în conformitate cu cerinţele FEP-POP (art.44 al
Regulamentului Comisiei Europene 1198/2006) ceea ce demonstrează respectarea criteriului de

eligibilitate numărul 12.
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4) Complementaritate şi delimitare

Obiectivul complementarităţii măsurii 1 cu alte iniţiative naţionale sau comunitare

are ca scop delimitarea clară în ceea ce priveşte acordarea de ajutoare financiare

nerambursabile, pentru a evita, astfel, dubla finanţare. În acest sens, prezentăm mai

jos, complementaritatea internă şi externă a măsurii 1 cu alte iniţiative naţionale sau

comunitare, după cum urmează:

Complementaritate interna: iniţiative din cadrul strategiei şi FEP

 Nu este cazul.

Complementaritate externa: cu alte programe si initiative nationale sau comunitare

 Complementaritate externă cu măsura 313, Programul Naţional pentru

Dezvoltare Rurală;

Atât măsura 1 cât şi măsura 313 finanţează investiţiile în turism ceea ce

demonstrează complementaritatea celor două instrumente financiare însă pe măsura

313, PNDR nu sunt eligibile investiţiile în sectorul pescăresc şi de acvacultură. Aşadar,

cele doua linii de finanţare nu acordă sprijin financiar pentru aceeaşi tipologie de

proiecte, aşadar ele nu se suprapun.

 Complementaritate externă cu Programul Operaţional Regional, Axa 5, Domeniul

5.2. „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru

valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice”

Atât măsura 1 cât şi Domeniul 5.2. POR finantează investiţiile în turism, ceea ce

demonstrează complementaritatea celor două instrumente financiare. Pe Programul

Operaţional de Pescuit, valoarea minimă a proiectului este de 700.000 lei pentru zona

urbană şi respectiv de 6,4 milioane de lei pentru zona rurală. Aşadar, pentru evitarea

dublei finanţări, măsura 1 va finanţa doar acele proiecte ce vor avea o valoare de până

în 700.000 lei pentru zona urbană, respectiv de până în 6,4 milioane de lei în zona

rurală.
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Astfel, implementarea strategiei integrate de dezvoltare a zonei Grupului de

Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud şi implicit a acţiunilor propuse prin

intermediul măsurii 1 se va face cu respectarea prevederilor art.54 din Reg. (CE)

nr.1198/2006, conform căruia operaţiunile finanţate nu pot primi asistenta financiara din

partea altui instrument financiar comunitar.

(5) Beneficiari ţintă

Pentru acțiunile 2 și 5 :

Agenți economici din următoarele categorii:

- Agenți economici din categoria microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici și mijlocii cu

domeniu de activitate pescuit;

- Întreprinderi mari, cu mai puțin de 750 de angajați sau cu o cifra de afaceri mai mică de

200 milioane de euro;

- Unități administrativ-teritoriale: comunele și orașele din FLAG

Măsura 1 propusă spre finanţare este complementară cu alte instrumente financiare comunitare şi
naţionale, ceea ce demonstrează respectarea criteriului de selecţie 2c.
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Beneficiarii privați ai acțiunii 2 trebuie să aibă ca domeniu de activitate
acvacultura iar cei ai acțiunii 5 să desfășoare activitate în domeniul
procesării/marketing produse pescărești.

Pentru acțiunile 1, 3, și 4 :

- Persoane care lucrează în sectorul pescuitului sau cu un loc de muncă legat de acest

sector sub toate formele juridice (I.I., I.F., PF, PFA);

- Asociații, grupuri, organizații de producători de pescari;

- Agenți economici din categoria microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici și mijlocii cu

domeniu de activitate pescuit;

- Instituții publice cu impact asupra sectorului pescuitului sau altor sectoare legate de

acesta.

Pentru acțiunea 6 :

- Unități administrativ-teritoriale: comunele și orașele din FLAG

- ONG-uri, fundații, asociații, grupuri, federații, organizații de producători, asociații de

- Agenți economici din categoria microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici și mijlocii

cu domeniu de activitate pescuit;

- Întreprinderi mari, cu mai puțin de 750 de angajați sau cu o cifra de afaceri mai mică

de 200 milioane de euro;

- Persoane care lucrează în sectorul pescuitului sau cu un loc de muncă legat de

acest sector sub toate formele juridice (I.I., I.F., PF, PFA);

- Parteneriate private și public-private.

În cadrul măsurii 1, cea mai mare parte a actiunilor propuse (peste 51%) vor fi conduse de către sectorul

privat, ceea ce demonstrează respectarea criteriului de selectie 2d.
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(6) Integrarea sustenabilităţii mediului

Strategia integrată de dezvoltare locală a zonei Dunărea de Sud respectă atât

politica UE privind durabilitatea mediului cât şi strategia europeană de dezvoltare

durabilă.

La nivelul zonei Grupului de Actiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud,

integrarea durabilităţii mediului este importantă întrucât, pe plan local, există numeroase

comunităţi pescăreşti care depind de mediu şi de resursele naturale ale acestuia. Din

această cauză implementarea măsurii 1 se va face cu integrarea sustenabilităţii

mediului, aşa cum este demonstrat în continuare:

 Crearea, modernizarea sau extindere de unităţi de cazare, masă şi agrement

prietenoase cu mediul;

 Realizarea de investiţii în servicii turistice şi ecoturistice, cu respectarea
cerinţelor de protecţie a mediului;

 Implementarea acţiunilor de restructurare şi redirecţionare a activităţilor

economice cu scopul promovării ecoturismului, cu asigurarea
sustenabilităţii ambientale;

Acţiunile propuse a se realiza prin intermediul măsurii 1 respectă, pentru zona

Dunărea de Sud, condiţiile impuse la nivel european de sustabilitate şi durabilitate a

mediului.

(7) Integrarea Inovării

Stimularea inovării este unul dintre principiile fundamentale ale Axei 4 din FEP şi

una din priorităţile UE stabilite în cadrul strategiei Europa 2020. Prioritatea acordată

inovaţiei este întemeiată pe ideea că a face "la fel întotdeauna” este puţin probabil să

permită zonelor de pescuit să ajungă la potenţialul lor maxim, şi din această cauză

trebuie identificate permanent noi soluţii, de preferat inovative, pentru problemele

existente.
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Având în vedere aceste considerente, abordarea măsurii 1 a fost una inovativă,

demonstrată de următoarele acţiuni cărora li se va acorda prioritate la evaluarea şi

implementarea proiectelor în cadrul teritoriului FLAG Dunărea de Sud:

- crearea, modernizarea sau extindere de unităţi de cazare, masă şi agrement, într-o
manieră inovatoare;

- promovarea unor servicii turistice şi ecoturistice inovative;

- adoptarea unei maniere inovatoare de catre beneficiar în dezvoltarea sau

gestionarea un proiect;

- adoptarea unei maniere inovatoare de implicare a beneficiarului în proiect;

- atragerea, într-o manieră inovatoare, a resurselor în cadrul unui proiect;

- indentificare, utilizare, difuzare şi comunicare a rezultatelor sau a bunelor practici ale

unui proiect prin modalităţi inovative;

- auto-susţinere a proiectului prin modalităţi inovative;

- inovaţie în relaţionarea proiectului cu alte iniţiative;

(8) Resursele şi distribuirea lor

În cadrul strategiei integrate a Grupului de Acțiune Locală pentru Pescuit

Dunărea de Sud măsurii 1 i-a fost alocat bugetul de 1.335.000,00 euro. Conform

recomandărilor ministerului, prezentăm în continuare resursele financiare disponibile

pentru măsura 1 în valori absolute și relative, după cum urmează:

- în termeni monetari: măsurii 1 i-a fost alocat un buget de 1.335.000,00 euro (finanțare

nerambursabilă);

- ca proporție din resursele totale ale zonei FLAG: bugetul alocat măsurii 1 reprezintă

90.20% din resursele financiare nerambursabile ale zonei Grupului de Acțiune Locală

pentru Pescuit Dunărea de Sud;

Bugetul alocat măsurii 1 este unul real, adaptat nevoilor zonei FLAG şi corelat atât cu obiectivele propuse
cât şi cu rezultatele estimate a se obţine, ceea ce demonstrează respectarea criteriul de selecţie 2d privind

planul financiar.
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(9) Rezultate şi beneficii estimate

Estimarea rezultatelelor şi a beneficiilor obţinute în urma implementării măsurii 1 în

cadrul zonei FLAG s-a realizat cu identificarea unor indicatori corespunzători de

performanţă raportaţi la obiectivele cuantificabile (SMART) prezentate în secţiunea

anterioară. Totodată, conform recomandărilor AM-POP, rezultatele estimate au fost

ierarhizate în funcţie de efectele obţinute, după cum sunt prezentate acestea în

continuare:

- Rezultate Cantitative:

- Realizarea a cel puțin 7 proiecte prin această măsură, după cum urmează:

- 1 proiect de modernizare a bazinelor piscicole și de pescuit sportiv și crearea

de facilități de pescuit.

- 2 proiecte de acvacultură.

- 1 proiect achizitionarea de mijloace de transport specifice.

- 1 proiect turistic

- 1 proiect de colectare și desfacere a peștelui.

- 1 proiect de realizarea unui centru de informare.

- Generarea a cel puțin 7 locuri de muncă;

- Creşterea cu 20% a numărului de turişti în primii doi ani de la implementarea proiectelor

(raportând la datele statistice referitoare la numărul de cazări din teritoriu)

- Rezultate Calitative:

 Dezvoltarea durabilă a infrastructurii şi serviciilor turistice în zona Grupului;

- Rezultate de Impact:

1.Crearea unei zone turistice danubiene cunoscută la nivel regional;

2.Diminuarea somajului;
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3.Creşterea veniturilor şi a nivelului de trai la nivelul Grupului, din activităţi turistice

Creșterea nivelului de trai a comunităților pescărești din zonă.

INDICATORI

REZULTAT (CANTITATIV)

- Realizarea a cel puțin 7 proiecte prin această măsură,
după cum urmează:

- 1 proiect de modernizare a bazinelor piscicole și
de pescuit sportiv și crearea de facilități de pescuit.

- 2 proiecte de acvacultură.
- 1 proiect achizitionarea de mijloace de transport

specifice.
- 1 proiect turistic
- 1 proiect de colectare și desfacere a peștelui.
- 1 proiect de realizarea unui centru de informare.

- Generarea a cel puțin 7 locuri de muncă;
- Creşterea cu 20% a numărului de turişti în primii doi ani de

la implementarea proiectelor (raportând la datele statistice

referitoare la numărul de cazări din teritoriu)

IMPACT

1.Crearea unei zone turistice danubiene cunoscută la nivel
regional;

2.Diminuarea somajului;

3.Creşterea veniturilor şi a nivelului de trai la nivelul
Grupului, din activităţi turistice

Având în vedere toate menţiunile de mai sus, se poate observa faptul că Măsura 1 propusă în cadrul
strategiei integrate de dezvoltare locală este în conformitate cu cerinţele FEP-POP (art.44 al

Regulamentului Comisiei Europene 1198/2006) ceea ce demonstrează respectarea criteriului de
eligibilitate numărul 12.
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(11) Fişa Standard a Măsurii
MĂSURA   1 Valorificarea sectorului pecăresc, a turismului piscicol și promovarea și protejarea patrimoniului natural și arhitectonic
Obiectivul şi raportul cu strategia de
dezvoltare – miza intervenţiei

Obiective
 Crearea, extinderea sau modernizarea de facilități necesare acvaculturii, inclusiv a

utilităților aferente.
 Valorificarea zonei pescărești și a turismului piscicol
 Promovarea zonei pescărești și a produselor pescărești

Raportul cu strategia de dezvoltare- miza interventiei
Măsura 1 are o importanţă majoră în implementarea strategiei de dezvoltare a teritoriului Grupului de
Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud întrucat, prin obiectivele şi acţiunile propuse, ea va duce
la dezvoltarea durabilă a zonei minimizînd declinul sectorului pescăresc și la dezvoltarea turismului în
zona danubiană aferentă FLAG Dunărea de Sud.

Domeniul de acţiune Valorificarea sectorului pescăresc și a celui de turism piscicol

Complementaritate şi delimitare
Complementaritate internă
Nu este cazul
Complementaritate externă
Măsura 313 PNDR și Domeniul de Intervenție 5.2 POR

Beneficiarii ţintă (tipuri):
- Publici (va fi precizat: comune,
asociaţii de comune, instituţii publice,
altele)
- Privaţi (va fi precizat: asociaţii,
pescari, persoane fizice, întreprinderi şi
industrii mici şi mijlocii, comerţ, ONG-
uri, etc.)

Pentru acțiunile 2 și 5 :
Agenți economici din următoarele categorii:
- Agenți economici din categoria microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici și mijlocii cu
domeniu de activitate pescuit;
- Întreprinderi mari, cu mai puțin de 750 de angajați sau cu o cifra de afaceri mai mică de 200
milioane de euro;
- Unități administrativ-teritoriale: comunele și orașele din FLAG

Beneficiarii privați ai acțiunii 2 trebuie să aibă ca domeniu de activitate acvacultura iar
cei ai acțiunii 5 desfășoară activitate în domeniul procesării/marketing produse
pescărești.

Pentru acțiunile 1, 3, și 4 :
- Persoane care lucrează în sectorul pescuitului sau cu un loc de muncă legat de acest sector
sub toate formele juridice (I.I., I.F., PF, PFA);
- Asociații, grupuri, organizații de producători de pescari;
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- Agenți economici din categoria microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici și mijlocii cu
domeniu de activitate pescuit;
- Instituții publice cu impact asupra sectorului pescuitului sau altor sectoare legate de acesta.

Pentru acțiunea 6 :
- Unități administrativ-teritoriale: comunele și orașele din FLAG

- ONG-uri, fundații, asociații, grupuri, federații, organizații de producători, asociații de -
Agenți economici din categoria microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici și mijlocii cu
domeniu de activitate pescuit;
- Întreprinderi mari, cu mai puțin de 750 de angajați sau cu o cifra de afaceri mai mică de

200 milioane de euro;
- Persoane care lucrează în sectorul pescuitului sau cu un loc de muncă legat de acest

sector sub toate formele juridice (I.I., I.F., PF, PFA);
- Parteneriate private și public-private.

Criterii orientative de selecţie 1. Proiectul este sustenabil, având caracter de durata.
2. Proiectul are un impact minim asupra mediului.
3. Prin proiect se creează noi locuri de muncă.
4. Proiectul este inovativ.
5. Proiectul se adresează tinerilor sau femeilor.

Tipuri de acţiuni (exemple)  Acțiunea 1 – Modernizarea și amenajarea bazinelor piscicole pentru crearea de facilități
pentru turismul piscicol.

 Acțiunea 2 – Înființarea și modernizare de ferme piscicole în scopul obținerii de producție
din acvacultură.

 Acţiunea 3 - Creare, modernizare sau extindere de unităţi de cazare, masă şi agrement
precum şi alte facilităţi tipice turismului/ecoturismului;

 Acţiunea 4 - Realizarea de investiţii în servicii turistice şi ecoturistice prin promovarea
activităţilor în aer liber şe dezvoltarea meşteşugurilor tradiţionale.

 Acțiunea 5 – Amenajarea unor puncte de colectare și desfacere de pește
 Acțiunea 6 – Promovarea zonei pescărești a FALG.

Alocare POP 1.335.000,00 Euro

Cofinanţare /contribuţie beneficiari
(%)

- 0% pentru proiectele de interes colectiv cu beneficiar colectiv și acces public la rezultatele
operațiunii;

- 25% pentru proiectele de interes individual a căror valoare eligibilă este de până la 100.000
euro;
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- 40% pentru proiectele de interes individual a căror valoare eligibilă este de peste 100.000 euro.
Rezultate şi beneficii estimate - Rezultate Cantitative:

- Realizarea a cel puțin 7 proiecte prin această măsură, după cum urmează:
- 1 proiect de modernizare a bazinelor piscicole și de pescuit sportiv și crearea de

facilități de pescuit.
- 2 proiecte de acvacultură.
- 1 proiect achizitionarea de mijloace de transport specifice.
- 1 proiect turistic
- 1 proiect de colectare și desfacere a peștelui.
- 1 proiect de realizarea unui centru de informare.

- Generarea a cel puțin 7 locuri de muncă;
- Creşterea cu 20% a numărului de turişti în primii doi ani de la implementarea proiectelor
(raportând la datele statistice referitoare la numărul de cazări din teritoriu)
- Rezultate Calitative:

 Dezvoltarea durabilă a infrastructurii şi serviciilor turistice în zona Grupului;
- Rezultate de Impact:
1.Crearea unei zone turistice danubiene cunoscută la nivel regional;
2.Diminuarea somajului;
3.Creşterea veniturilor şi a nivelului de trai la nivelul Grupului, din activităţi turistice Creșterea
nivelului de trai a comunităților pescărești din zonă.

Nr. de proiecte
estimate Cost total estimat (€) Estimarea costului

total pe măsură (€)
Contribuţia POP –

măsură (€)
Contribuţia
privată (€)

Grupa
finantare

2 200.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 Grupa 1
1 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 Grupa 1
2 146.875,00 293.750,00 235.000,00 58.750,00 Grupa 2
2 500.000,00 1.000.000,00 600.000,00 400.000,00 Grupa 3
7 1.793.750,00 1.335.000,00 458.750,00
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Măsura 2 Funcţionarea Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de
Sud

(1) Obiective specifice

Implementarea măsurii 5 propusă în cadrul planului integrat de dezvoltare

locală integrată Dunărea de Sud are ca scop atingerea următoarelor obiective

specifice:

 Funcţionarea Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud;

 Implementarea eficientă a strategiei.

Obiectivele specifice prezentate anterior au fost elaborate în conformitate cu

principiile SMART, după cum este demonstrat în continuare:
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Obiectivele specifice identificate în cadrul măsurii 5 contribuie, de asemenea,

la atingerea viziunii globale şi a obiectivului general propuse, demonstrând, aşadar,

coerenţa internă a strategiei Dunărea de Sud.

(2) Argumentare

Măsura 5 are o contribuţie însemnată în fundamentarea strategiei integrate de

dezvoltare a zonei - Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud - prin

valoarea adaugată pe care o vor aduce în teritoriu acţiunile propuse.

Având în vedere obiectivele propuse, includerea măsurii 5 în cadrul strategiei

Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud se face necesară şi

oportună în contextul economic actual al zonei şi, totodată, în raport cu nevoile

identificate la nivelul teritoriului analizat. Necesitatea includerii măsurii 5 în cadrul

planului de dezvoltare locală integrată este detaliată în continuare, după cum

urmează:

 Pentru implementarea corectă a măsurilor 1-4 propuse în cadrul strategiei,

Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud va suporta

diverse costuri (contractarea angajaţilor şi experţilor Grupului, inchiriere şi

întreţinere sediu, consumabile, utilităţi etc) care vor fi acoperite prin

accesarea măsurii 5

Logica ce fundamentează argumentărea prezentată  mai sus derivă din analiza

diagnostic realizată la nivelul zonei  Dunărea de Sud, a cărei întocmire a avut loc în

paralel cu derularea unui proces complex de consultări teritoriale.

3) Domeniul de acţiune

Stabilirea domeniului de actiune s-a realizat, pentru măsura 5, prin

consultarea documentelor naţionale relevante pentru FEP, cu asigurarea permanentă

a coerenţei şi eligibilităţii acţiunilor propuse.

Aşadar, în zona Grupului de Acţţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud a

fost propus, pentru măsura 6, următorul domeniu de acţiune: Funcţionarea Grupului

de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud. În ceea ce priveşte acţiunile alese

a se implementa în cadrul domeniului de intervenţie identificat, aceastea sunt

următoarele:
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 Acţiunea 1: Funcţionarea Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit

Dunărea de Sud.

 Acţiunea 2: Punerea în aplicare a planului integrat de dezvoltare locală.

4) Complementaritate şi delimitare

Obiectivul complementarităţii măsurii 5 cu alte iniţiative naţionale sau

comunitare are ca scop delimitarea clară în ceea ce priveşte acordarea de ajutoare

financiare nerambursabile, pentru a evita, astfel, dubla finanţare. În acest sens,

prezentăm mai jos, complementaritatea internă şi externă a măsurii 5 cu alte iniţiative

naţionale sau comunitare, după cum urmează:

Complementaritate interna: initiaţive din cadrul strategiei şi FEP

 Nu e cazul.

Complementaritate externa: cu alte programe şi iniţiative nationale sau comunitare

 Complementaritate externă cu măsura 431.2, PNDR

Gama de acţiuni propusă în cadrul Măsurii 5 este în conformitate cu cerinţele FEP-POP (art.44 al
Regulamentului Comisiei Europene 1198/2006) ceea ce demonstrează respectarea criteriului de

eligibilitate numărul 12.

Totodată, planul de activităti propus în cadrul Măsurii 5 este unul fezabil, fiind corelat cu obiectivele și
rezultatele scontate ale strategiei precum şi cu resursele umane şi financiare disponibile ceea ce

demonstrează respectarea criteriului de selecţie numărul 2c.
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Atât măsura 5 cât şi măsura 431.2 PNDR acoperă costurile cu implementarea

unui plan de dezvoltare locală integrată, ceea ce demonstrează că cele doua

instrumente financiare sunt complementare.

Cele două linii de finaţare menţionate nu sunt, însă, similare întrucât:

- Măsura 5 finanţeaza doar cheltuielile de funcţionare ale grupurilor locale de

actiune pentru pescuit;

- Măsura 431.2 finanţeaza doar cheltuielile de funcţionare ale grupurilor de

acţiune locală, FLAG-urile neputând aplica pe aceasta măsura.

Implementarea strategiei integrate de dezvoltare a zonei Grupului de Acţiune

Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud şi implicit a acţiunilor propuse prin intermediul

măsurii 5 se va face cu respectarea prevederilor art.54 din Reg. (CE) nr.1198/2006,

conform căruia operaţiunile finanţate nu pot primi asistenta financiara din partea altui

instrument financiar comunitar.

Măsura 5 propusă spre finanţare este complementară cu alte instrumente financiare comunitare şi
naţionale, ceea ce demonstrează respectarea criteriului de selecţie 2c.
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(5) Beneficiari ţintă

În cadrul măsurii 5, beneficiarul eligibil este reprezentat de Grupul de Acţiune

Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud.

(6) Integrarea sustenabilităţii mediului

După cum s-a menţionat şi în cadrul celorlate fişe ale măsurilor, strategia

integrată de dezvoltare locală a zonei Dunărea de Sud respectă atât politica UE

privind durabilitatea mediului cât şi strategia europeană de dezvoltare durabilă.

La nivelul zonei Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud,

integrarea durabilităţii mediului este importantă întrucât, pe plan local, există

numeroase comunităţi pescăreşti care depind de mediu şi de resursele naturale ale

acestuia. Din această cauză implementarea măsurii 5 se va face cu integrarea

sustenabilităţii mediului, aşa cum este demonstrat în continuare:

 Implementarea planului de dezvoltare locală integrată Dunărea de Sud se

va realiza cu respectarea condiţiilor de mediu;

 Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud va funcţiona cu

respectarea tuturor condiţiilor de protecţie a mediului existente la nivel

naţional sau european.

Aşadar, acţiunile propuse a se realiza prin intermediul măsurii 5 respectă,

pentru zona Dunărea de Sud, condiţiile impuse la nivel european de sustabilitate şi

durabilitate a mediului.

7) Integrarea Inovării

Aşa cum s-a prezentat anterior, stimularea inovării este unul dintre principiile

fundamentale ale Axei 4 din FEP şi una din priorităţile UE stabilite în cadrul strategiei

Europa 2020. Prioritatea acordată inovaţiei este întemeiată pe ideea că a face "la fel

În cadrul măsurii 5, cea mai mare parte a actiunilor propuse (peste 51%) vor fi conduse de către sectorul
privat, ceea ce demonstrează respectarea criteriului de selectie 2d.
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întotdeauna” este puţin probabil să permită zonelor de pescuit să ajungă la

potenţialul lor maxim, şi din această cauză trebuie identificate permanent noi soluţii,

de preferat inovative, pentru problemele existente.

Având în vedere aceste considerente, abordarea măsurii 5 a fost una

inovativă, demonstrată de următoarele acţiuni cărora li se va acorda prioritate la

evaluarea şi implementarea proiectelor în cadrul teritoriului FLAG Dunărea de Sud:

- promovarea unor metode inovatoare de dezvoltare/gestionare a proiectelor

propuse;

- adoptarea unei maniere inovatoare de implicare în proiecte;

- atragere, într-o manieră inovatoare, a resurselor în cadrul unui proiect;

- identificare, utilizare, difuzare şi comunicare a rezultatelor sau a bunelor practici ale

unui proiect prin modalităţi inovative;

-inovaţie în relaţionarea proiectului cu alte iniţiative.

(8) Resursele şi distribuirea lor

În cadrul strategiei integrate a Grupului de Acțiune Locală pentru Pescuit

Dunărea de Sud, măsurii 5 i-a fost alocat bugetul de 145.000,00 euro. Conform

recomandărilor ministerului, prezentăm în continuare resursele financiare disponibile

pentru măsura 6 în valori absolute și relative, după cum urmează:

- în termeni monetari: măsurii 5 i-a fost alocat un buget de 145.000,00 euro

(finanțare nerambursabilă);

- ca proporție din resursele totale ale zonei FLAG: bugetul alocat măsurii 5 reprezintă

9,80% din resursele financiare nerambursabile ale zonei Grupului de Acțiune Locală

pentru Pescuit Dunărea de Sud;

Bugetul alocat măsurii 5 este unul real, adaptat nevoilor zonei FLAG şi corelat atât cu obiectivele
propuse cât şi cu rezultatele estimate a se obţine, ceea ce demonstrează respectarea criteriul de selecţie

2d privind planul financiar.
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(9) Rezultate şi beneficii estimate

Estimarea rezultatelelor şi a beneficiilor obţinute în urma implementării măsurii 6

în cadrul zonei FLAG s-a realizat cu identificarea unor indicatori corespunzători de

performanţă raportaţi la obiectivele cuantificabile (SMART) prezentate în secţiunea

anterioară. Totodată, conform recomandărilor AM-POP, rezultatele estimate au fost

ierarhizate în funcţie de efectele obţinute, după cum sunt prezentate acestea în

continuare:

- Rezultate Cantitative:

 Implementarea planului de dezvoltare locală integrată;

- Rezultate Calitative:

 Implementarea eficientă a planului de dezvoltare locală integrată;
- Rezultate de Impact:

 Creşterea eficienţei Grupului prin desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor

propuse în cadrul strategiei.

 Dezvoltarea teritoriului aferent Grupului prin evaluare, selectare și

monitorizarea de proiecte adecvate zonei;

Grupul de Actiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud  respectă criteriul de selectie numărul
2d, întrucât bugetul propus este corelat cu următoarele rezultate estimate în cadrul măsurii 5:

 Implementarea planului de dezvoltare locală integrată prin contractarea a cel putin 10
experti interni și externi Grupului;

 Implementarea eficientă a planului de dezvoltare locală integrată;

 Creșterea eficientei Grupului prin desfășurarea în bune conditii a activitătilor propuse în
cadrul strategiei;

Având în vedere toate menţiunile de mai sus, se poate observa faptul că Măsura 5 propusă în cadrul
strategiei integrate de dezvoltare locală este în conformitate cu cerinţele FEP-POP (art.44 al

Regulamentului Comisiei Europene 1198/2006) ceea ce demonstrează respectarea criteriului de
eligibilitate numărul 12.
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(11) Fişa Standard a Măsurii
MĂSURA   5 Funcționarea Grupului de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud

Obiectivul şi raportul cu strategia de
dezvoltare – miza intervenţiei

Obiective
 Funcționarea Grupului de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud;
 Implementarea eficientă a strategiei;

Raportul cu strategia de dezvoltare- miza interventiei
Măsura 5 are o importanţă majoră în implementarea strategiei de dezvoltare a teritoriului Grupului de
Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud întrucat, prin obiectivele şi acţiunile propuse, ea va permite
satisfacerea nevoilor și soluționarea problemelor identificate în zona Dunărea de Sud.

Domeniul de acţiune Funcționarea Grupului de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud.
Complementaritate şi delimitare Complementaritate internă

Nu e cazul
Complementaritate externă
Măsura 431.2, PNDR

Beneficiarii ţintă (tipuri): Grupul de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud
Criterii orientative de selecţie Nu se aplică.

Tipuri de acţiuni (exemple)
Acțiunea 1: Funcționarea Grupului de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud.
Acțiunea 2: Punerea în aplicare a planului integrat de dezvoltare locală;

Alocare POP 145.000,00 Euro
Cofinanţare /contribuţie beneficiari
(%)

0%

Rezultate şi beneficii estimate - Rezultate Cantitative:
 Implementarea planului de dezvoltare locală integrată pe circa 4 ani, prin contractarea a cel puțin 10

experți interni și externi Grupului;
- Rezultate Calitative:

 Implementarea eficientă a planului de dezvoltare locală integrată;
- Rezultate de Impact:

 Creșterea eficienței Grupului prin desfășurarea în bune condiții a activităților propuse în cadrul
strategiei;
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 Dezvoltarea teritoriului aferent Grupului prin evaluare, selectare și monitorizarea de proiecte
adecvate zonei;

Nr. de proiecte
estimate Cost total estimat (€) Estimarea costului

total pe măsură (€)
Contribuţia POP –

măsură (€)
Contribuţia
privată (€)

1 145,000.00 145,000.00 145,000.00 0.00
1 145,000.00 145,000.00 0.00

Bugetul alocat măsurii 6, a fost raportat la potentialul și nevoile zonei Grupului, așa cum au fost prezentate acestea în analiza teritoriului, strategia
fiind coerentă și pertinentă cu nevoile zonei, ceea ce demonstrează respectarea criteriului de selectie 2b.

De asemenea, bugetul alocat măsurii 6 a avut în vedere o balanta echilibrată a fondurilor între măsuri, raportată, totodată, la nevoile zonei, ceea ce
demonstrează respectarea criteriului de selectie 2d.
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PLANUL DE FINANŢARE

Anexa 5. PLANUL DE FINANȚARE
Numele FLAG: Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud
Numele Strategiei:  Plan de Dezvoltare Locala Integrata, Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud
Perioada: 2012-2015

Sume în €

Denumirea măsurilor cuprinse in cadrul
strategiei

Ponderea măsurii în
planul de finanţare Cost total

Contribuţii publice
Contribuţii private

POP

% din
costul
total

% de
contribuţie

POP
Suma % Suma % Suma %

Măsura 1 – Valorificarea sectorului pescăresc, a
turismului piscicol și promovarea și protejarea
sectorului pescăresc

90,20% 79.31% 1.793.750.00 100.00% 1.335,000.00 79% 458.750.00 20.69%

Costuri administrative: Măsura 2 - Funcționarea
Grupului de Acțiune Locală pentru Pescuit
Dunărea de Sud;

9.80% 100.00% 145,000.00 100.00% 145,000.00 100% 0.00 0.00%

TOTAL 100.00% 80.22% 1,938,750.00 100.00% 1,480,000.00 80% 365,000.00 19.78%
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Anexa 5. PLANUL DE FINANȚARE
Numele FLAG: Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud
Numele Strategiei:  Plan de Dezvoltare Locala Integrata, Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud
Perioada: 2012

Sume în €

Denumirea măsurilor cuprinse in cadrul strategiei

Ponderea măsurii în
planul de finanţare Cost total

Contribuţii publice
Contribuţii private

POP

% din
costul
total

% de
contribuţie

POP
Suma % Suma % Suma %

Măsura 1 - Valorificarea sectorului pescăresc, a
turismului piscicol și promovarea și protejarea
sectorului pescăresc 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Costuri administrative: Măsura 2 - Funcționarea
Grupului de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de
Sud; 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

TOTAL 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
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Anexa 5. PLANUL DE FINANȚARE
Numele FLAG: Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud
Numele Strategiei:  Plan de Dezvoltare Locala Integrata, Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud
Perioada: 2013

Sume în €

Denumirea măsurilor cuprinse in cadrul strategiei

Ponderea măsurii în
planul de finanţare Cost total

Contribuţii publice
Contribuţii private

POP

% din
costul
total

% de
contribuţie

POP
Suma % Suma % Suma %

Măsura 1 - Valorificarea sectorului pescăresc, a
turismului piscicol și promovarea și protejarea
sectorului pescăresc 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Costuri administrative: Măsura 2 - Funcționarea
Grupului de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de
Sud; 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

TOTAL 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
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Anexa 5. PLANUL DE FINANȚARE
Numele FLAG: Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud
Numele Strategiei:  Plan de Dezvoltare Locala Integrata, Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud
Perioada: 2014

Sume în €

Denumirea măsurilor cuprinse in cadrul strategiei

Ponderea măsurii în
planul de finanţare Cost total

Contribuţii publice
Contribuţii private

POP

% din
costul
total

% de
contribuţ

ie
POP

Suma % Suma % Suma %

Măsura 1 - Valorificarea sectorului pescăresc, a
turismului piscicol și promovarea și protejarea
sectorului pescăresc

93,03% 74,43% 1.793.750,00 100,00% 1.335.000,00 74,43% 458.750,00 25,57%

Costuri administrative: Măsura 2 - Funcționarea
Grupului de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de
Sud;

6,97% 100% 100.000,00 100,00% 100.000,00 100,00% 0,00 0,00%

TOTAL
100,00% 76% 1.893.750,00 100,00% 1.435.000,00 75,78% 458.750,00 24,22%



Plan de Dezvoltare Locala Integrata-FLAG „Dunarea de Sud”

138

Anexa 5. PLANUL DE FINANȚARE
Numele FLAG: Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud
Numele Strategiei:  Plan de Dezvoltare Locala Integrata, Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud
Perioada: 2015

Sume în €

Denumirea măsurilor cuprinse in cadrul strategiei

Ponderea măsurii în
planul de finanţare Cost total

Contribuţii publice
Contribuţii

private
POP

% din
costul
total

% de
contribuţie

POP
Suma % Suma % Suma %

Măsura 1 - Valorificarea sectorului pescăresc, a turismului
piscicol și promovarea și protejarea sectorului pescăresc 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

Costuri administrative: Măsura 5 - Funcționarea Grupului de
Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud;

100.00% 100.00% 45,000.00 100.00% 45,000.00 100.00% 0.00 0.00%

TOTAL 100.00% 100.00% 45,000.00 100.00% 45,000.00 100.00% 0.00 0.00%
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PLANUL FINANCIAR  ÎN  LEI (curs infoeuro iulie 2011 eur/ron=4.2105)

Anexa 5. PLANUL DE FINANȚARE
Numele FLAG: Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud
Numele Strategiei:  Plan de Dezvoltare Locala Integrata, Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud
Perioada: 2012-2015

Sume în LEI

Denumirea măsurilor cuprinse in cadrul
strategiei

Ponderea măsurii în
planul de finanţare Cost total

Contribuţii publice
Contribuţii private

POP

% din
costul
total

% de
contribuţie

POP
Suma % Suma % Suma %

Măsura 1 - Valorificarea sectorului pescăresc, a
turismului piscicol și promovarea și protejarea
sectorului pescăresc

90,20% 74% 7.552.763,75 82% 5.621.151,00 74% 548.750,00 7%

Costuri administrative: Măsura 5 - Funcționarea
Grupului de Acțiune Locală pentru Pescuit
Dunărea de Sud;

9,80% 100% 610.537,00 100% 610.537,00 100% 0,00 0%

TOTAL
100,00% 76% 8.163.300,75 83% 6.231.688,00 76% 548.750,00 7%
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Anexa 5. PLANUL DE FINANȚARE
Numele FLAG: Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud
Numele Strategiei:  Plan de Dezvoltare Locala Integrata, Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud
Perioada: 2012

Sume în  LEI

Denumirea măsurilor cuprinse in cadrul strategiei

Ponderea măsurii în
planul de finanţare Cost total

Contribuţii publice
Contribuţii private

POP

% din
costul
total

% de
contribuţie

POP
Suma % Suma % Suma %

Măsura 1 - Valorificarea sectorului pescăresc, a
turismului piscicol și promovarea și protejarea
sectorului pescăresc

0,00% 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

Costuri administrative: Măsura 5 - Funcționarea
Grupului de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea
de Sud;

0,00% 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

TOTAL
0,00% 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%
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Anexa 5. PLANUL DE FINANȚARE
Numele FLAG: Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud
Numele Strategiei:  Plan de Dezvoltare Locala Integrata, Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud
Perioada: 2013

Sume în  LEI

Denumirea măsurilor cuprinse in cadrul strategiei

Ponderea măsurii
în planul de

finanţare
Cost total

Contribuţii publice
Contribuţii private

POP

% din
costul
total

% de
contribuţie

POP
Suma % Suma % Suma %

Măsura 1 - Valorificarea sectorului pescăresc, a
turismului piscicol și promovarea și protejarea
sectorului pescăresc

0,00% 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

Costuri administrative: Măsura 5 - Funcționarea
Grupului de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea
de Sud;

0,00% 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

TOTAL
0,00% 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%
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Anexa 5. PLANUL DE FINANȚARE
Numele FLAG: Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud
Numele Strategiei:  Plan de Dezvoltare Locala Integrata, Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud
Perioada: 2013

Sume în  LEI

Denumirea măsurilor cuprinse in cadrul strategiei

Ponderea măsurii
în planul de

finanţare
Cost total

Contribuţii publice
Contribuţii private

POP

% din
costul
total

% de
contribuţie

POP
Suma % Suma % Suma %

Măsura 1 - Valorificarea sectorului pescăresc, a
turismului piscicol și promovarea și protejarea
sectorului pescăresc

0,00% 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

Costuri administrative: Măsura 5 - Funcționarea
Grupului de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea
de Sud;

0,00% 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

TOTAL
0,00% 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%
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Anexa 5. PLANUL DE FINANȚARE

Numele FLAG: Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud
Numele Strategiei:  Plan de Dezvoltare Locala Integrata, Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud
Perioada: 2014

Sume în  LEI

Denumirea măsurilor cuprinse in cadrul strategiei

Ponderea măsurii în
planul de finanţare Cost total

Contribuţii publice
Contribuţii private

POP

% din
costul
total

% de
contribuţie

POP
Suma % Suma % Suma %

Măsura 1 - Valorificarea sectorului pescăresc, a
turismului piscicol și promovarea și protejarea
sectorului pescăresc

93,03% 74,43% 7.552.763,75 100,00% 5.621.151,00 74,43% 1.931.612,75 25,57%

Costuri administrative: Măsura 5 - Funcționarea
Grupului de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea
de Sud;

6,97% 100% 421.060,00 100,00% 421.060,00 100,00% 0,00 0,00%

TOTAL
100,00% 76% 7.973.823,75 100,00% 6.042.211,00 75,78% 1.931.612,75 24,22%
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Anexa 5. PLANUL DE FINANȚARE

Numele FLAG: Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud
Numele Strategiei:  Plan de Dezvoltare Locala Integrata, Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud
Perioada: 2015

Sume în  LEI

Denumirea măsurilor cuprinse in cadrul strategiei

Ponderea măsurii în
planul de finanţare Cost total

Contribuţii publice
Contribuţii

private
POP

% din
costul
total

% de
contribuţie

POP
Suma % Suma % Suma %

Măsura 1 - Valorificarea sectorului pescăresc, a turismului
piscicol și promovarea și protejarea sectorului pescăresc 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

Costuri administrative: Măsura 5 - Funcționarea Grupului de
Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud;

100.00% 100.00%
189.477,00

100.00%
189.477,00

100.00% 0.00 0.00%

TOTAL 100.00% 100.00%
189.477,00

100.00%
189.477,00

100.00% 0.00 0.00%
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Atât bugetul întocmit pentru zona Dunărea de Sud cât şi datele prezentate în

fişele masurilor demonstrează faptul ca implementarea prezentei strategii va aduce o

foarte mare valoare adaugată în teritoriu întrucât ea:

- Va permite valorificarea potenţialului pescăresc de care zona dispune, prin

accesarea măsurii 1;

- Va permite valorificarea produselor pescăreşti din zona, prin accesarea

măsurii 2;

- Va dezvolta abilităţile necesare unei implementări corespunzătoare a

strategiei şi va facilita pregătirea şi punerea în aplicare a acesteia, prin

accesarea măsurii 3;

- Va diversifica activităţile economice din teritoriul analizat şi va crea noi

locuri de muncă, prin accesarea măsurii 4.

În concluzie, strategia integrată de dezvoltare a Grupului de Acţiune Locală

pentru Pescuit Dunărea de Sud are un caracter integrator şi de durată, este viabilă şi

sustenabilă, producând o mare valoare adăugată în zonă.

Strategia de dezvoltare integrată Dunărea de Sud este capabilă sa producă valoare adaugată în zonă, ea
fiind sustenabilă și viabilă, ceea ce demonstrează respectarea criteriului de selectie 2e.
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Bugetul Estimativ pentru costurile de funcţionare ale FLAG-ului
Nr
crt Denumirea capitolelor de cheltuieli Cheltuieli

Eligibile (Lei)
Cheltuieli
Neeligibile

(Lei)
Total
(Lei)

1 CAP. I CHELTUIELI  DE
PERSONAL(1=2+3+4) 381.570,00 0.00 381.570,00

2 Ch salarii (pt personalul propriu) 289.100,00 0.00 289.100,00

3 Contributii salarii (pt personalul
propriu) 88.642,00 0.00 88.642,00

4 Diurne deplasare ( interne si externe) 3.828,00 0.00 3.828,00

5 CAP. II  BUNURI SI SERVICII
(5=6+7+8+9+10+11+...18) 147.352,50 0.00 147.352,50

6 Furnituri de birou (rechizite,tonere) 2.400,00 0.00 2.400,00
7 Materiale pentru curatenie 1.260,00 0.00 1.260,00

8 Utilitati (energie, canal ,apa ,utilitati pt
spatiile utilizate in scopul proiectului ) 12.600,00 0.00 12.600,00

9 Carburanti si lubrifianti (pt autoturismul
din dotare 300l/luna ) 48.000,00 0.00 48.000,00

10 Posta, telecomunicatii, radio, tv,
internet 8.400,00 0.00 8.400,00

11
Materiale prestari servicii cu caracter
functional (contracte prestari
servicii,materiale necesare proiectului )

10.000,00 0.00 10.000,00

12 Obiecte de inventar 11.000,00 0.00 11.000,00

13 Deplasari, detasari, transferuri interne
(transport ,cazare) 11.042,50 0.00 11.042,50

14 Deplasari in strainatate
(transport,cazare) 13.050,00 0.00 13.050,00

15
Carti, publicatii si materiale
documentare (necesare derularii
proiectului)

5.000,00 0.00 5.000,00

16 Pregatire profesionala 0,00 0.00 0,00
17 Reclama si publicitate 3.600,00 0.00 3.600,00
18 Chirii 21.000,00 0.00 21.000,00

19 CAP. III  CHELTUIELI DE CAPITAL
(19=20+21+22) 81.600,00 0.00 81.600,00

20 Mobilier, aparatura birotica si alte
active … 11.600,00 0.00 11.600,00

21 Alte active fixe (IT- programe, licente,
etc) 2.500,00 0.00 2.500,00

22 Masini si echipamente 70.000,00 0.00 70.000,00

23 TOTAL Valoare (fără TVA)
(23=1+5+19) 610.522,50 0.00 610.522,50

Valoare TVA* 54.948,60
TOTAL Valoare inclusiv TVA 665.471,10

*Nu s-a aplicat TVA la următoarele categorii de cheltuieli: salarii, contributii la salarii, diurne și
pregătire
profesională.

TOTAL Valoare inclusiv TVA
Euro 145,000.00 13.050,37 158.050,37

(curs infoeuro- iulie 2011: 1 euro= 4,2105 lei)



Plan de Dezvoltare Locala Integrata-FLAG „Dunarea de Sud”

147

Anexa nr. 6. CALENDAR DE IMPLEMENTARE
Numele FLAG : Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud
Perioada de implementare: 2012-2015

MĂSURI PROIECTE* Execuție Anuală
2012 2013 2014 2015

T
1

T2 T3 T4 T
1

T2 T3 T4 T
1

T2 T3 T4 T
1

T2 T3 T4

Măsura 1 - Sprijinirea infrastructurii și
serviciilor legate de turism, restructurarea
și redirecționarea activităților economice
prin promovarea ecoturismului;

Creare, modernizare sau extindere de unități
de cazare, masă și agrement precum și alte
facilități tipice turismului/ecoturismului;
Realizarea de investiții în servicii turistice și
ecoturistice;
Restructurarea și redirecționarea activităților
economice prin promovarea ecoturismului;

Măsura 6 - Funcționarea Grupului de
Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea
de Sud;

Funcționarea Grupului de Actiune Locala
pentru Pescuit Dunarea de Sud.

Punerea în aplicare a planului integrat de
dezvoltare locală;

*Selectarea ultimului proiecte se va face până la data de 30 iunie 2014.
Lansarea sesiunilor de proiecte, evaluare, selectie, contractare
Monitorizarea implementarii proiectelor
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4. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI FLAG

În continuare, se va prezenta un plan de acţiune (de implementare), descriind modul

în care Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud intenţionează să pună în

aplicare Planul de dezvoltare locală. Vor fi stabilite metodologia şi mecanismele de

implementare a strategiei în conformitate cu prevederile şi secţiunile incluse în Ghidul

solicitantului, Statutul şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Grupului.

De asemenea, va fi descrisă în detaliu organizarea Grupul de Acţiune Locală pentru

Pescuit Dunărea de Sud şi vor fi specificate obligaţiile, atribuţiile şi responsabilităţile în

procesul de selectare al proiectelor la nivel local în toate etapele sale, precum şi modul de

urmărire/ monitorizare a implementării proiectelor selectate.

Se va prezenta maniera în care Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de

Sud va lucra cu DGP-AMPOP, de la selectarea sa şi a strategiei integrate, până la

implementarea finală şi atingerea obiectivelor propuse, cu prezentarea elementelor

următoare:

 descrierea procesului de punere în aplicare (implementare);

 dispoziţiile privind gestionarea administrativă şi financiară, inclusiv în materie de

personal;

 descrierea activităţilor pentru dezvoltarea capacităţii operaţionale a grupului;

 procedura de dezvoltare, aplicare şi aprobare a proiectelor;

 criteriile care vor fi utilizate în selecţia proiectelor;

 procedurile de monitorizare/ verificare şi evaluare planificate;

 informaţiile financiare detaliate privind alocările, cheltuielile etc.
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(1) Procesul implementării strategiei

Privire de ansamblu

Scopul Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud constă în

promovarea unui parteneriat public – privat în cadrul unei structuri de tip asociativ prin care

să se stimuleze dezvoltarea durabilă a teritoriului aferent şi care să dea posibilitatea actorilor

locali, reprezentanţi ai diferitelor domenii de activitate, să conlucreze şi să interacţioneze

pentru întărirea capacităţii de dezvoltare şi implementare a planului de dezvoltare locală

integrată şi pentru dezvoltarea durabilă a zonei pescăreşti Dunărea de Sud.

Grupul a obţinut personalitate juridică în anul 2011, funcţionarea sa generală fiind

reglementată în concordanţă cu Ordonanţa de Guvern nr. 26 / 2000 cu privire la asociaţii şi

fundaţii. Parteneriatul are în componenţă următorii membri:

Tabel parteneri
Nr. crt. PARTENER REPREZENTANT

1 ORAŞUL ZIMNICEA, cu sediul în Oraşul

Zimnicea, str.Giurgiului nr. 1, Judeţul

Teleorman, cod poştal 145400, cod de

înregistrare fiscală 4652732

PÂRVU PETRE

2 COMUNA FÂNTÂNELE, cu sediul în

Comuna Fântânele, Judeţul Teleorman,

cod poştal 147371, cod de înregistrare

fiscală 16380690

POPA MARIAN

3 COMUNA LISA, cu sediul în Comuna

Lisa, Judeţul Teleorman, cod poştal

147170, cod de înregistrare fiscală

6691975

BĂCANU DANIEL - SORIN

4 COMUNA NĂSTURELU, cu sediul în

Comuna Năsturelu, Judeţul Teleorman,

cod poştal 147220, cod de înregistrare

MOCANU ION
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fiscală 4781141

5 COMUNA PIETROŞANI, cu sediul în

Comuna Pietroşani, Judeţul Teleorman,

cod poştal 147250, cod de înregistrare

fiscală 4568543

MARCU ADELI OCTAVIAN

6 COMUNA  SUHAIA, cu sediul în

Şoseaua Dunării, nr. 220, Comuna

Suhaia, Judeţul Teleorman, cod poştal

147370, cod de înregistrare fiscală

4732580

BARBU COSTEL

7 COMUNA VIIŞOARA, cu sediul în

Comuna Viişoara, Judeţul Teleorman,

cod poştal 147435, cod de înregistrare

fiscală 4253774

NEAMU TIBERIU - DAN

8 ASOCIAŢIA VÂNĂTOARILOR ŞI
PESCARILOR SPORTIVI ŞOIMUL

ZIMNICEA cu sediul în Strada Libertăţii,

nr. 267, Alexandria, Judeţul Teleorman,

cod de înregistrare fiscală 13272627

LUNGU MARIAN

9 ASOCIAŢIA DE AFACERI ROMÂNO –
BULGARE, cu sediul în Municipiul

Alexandria, Str. Cuza Vodă, nr. 97,

Judeţul Teleorman, ȋnregistrată ȋn

Registrul Naţional al Asociaţiilor şi

Fundaţiilor sub nr. 11165/A/2009, cod de

înregistrare fiscală 25557407

FILIP PETRE

10 PATRONATUL FEMEILOR DE
AFACERI DIN IMM REGIUNEA SUD –
MUNTENIA cu sediul în Strada Cuza

Vodă, nr. 97, Alexandria, Judeţul

STOIAN MARIA
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Teleorman, ȋnregistrată ȋn Registrul

Naţional al Asociaţiilor şi Fundaţiilor sub

nr. 12015/A/2010, cod de înregistrare

fiscală 27750756

11 PATRONATUL ÎNTREPRINDERILOR
MICI ŞI MIJLOCII TELEORMAN, cu

sediul în Municipiul Alexandria, Str.

Libertăţii, Bl. L8, et. 2, ap. 1, sc. A,

Judeţul Teleorman, ȋnregistrată ȋn

Registrul Naţional al Asociaţiilor şi

Fundatiilor sub nr. 2340/A/2006, codul

de înregistrare fiscală 18603250

STOIAN MARIA

12 FUDULU PETRICĂ cu domiciliul în

Comuna Năsturelu, Judeţul Teleorman,

posesor al CI seria TR nr. 184591,

eliberată la data de 16.03.2005 de Poliţia

Oraşului Zimnicea, CNP

1710406345382, pescar - licenţă de

pescuit Seria 2474, nr. CL0124 /

13.05.2010

FUDULU PETRICĂ

13 GHIORGHIEV – GIOANTĂ GHEORGHI
cu domiciliul în Comuna Năsturelu,

Judeţul Teleorman, posesor al CI seria

TR nr. 391784, eliberată la data de

31.05.2011 de SPCLEP Zimnciea, CNP

1600528345396, pescar - licenţă de

pescuit Seria 2473, nr. CL0123 /

13.05.2010

GHIORGHIEV – GIOANTĂ GHEORGHI

14 ŢIGĂNIŞTEANU ALEXANDRU, cu

domiciliul în Str. Romană, nr. 83,

Zimnicea, Judeţul Teleorman, posesor al

ŢIGĂNIŞTEANU ALEXANDRU
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CI seria TR nr. 349355, eliberată la data

de 17.03.2010 de SPCLEP Zimnicea,

CNP 1560225345381, pescar – licenţă

de pescuit Seria 2454, nr. CL0104 /

13.05.2010

15 BRAGADIREANU DUMITRU, cu

domiciliul în Str. Miron Radu

Paraschivescu, nr. 36, Zimnicea, Judeţul

Teleorman, posesor al CI seria TR nr.

343176, eliberată la data de 23.12.2009

de SPCLEP Zimnicea, CNP

1551217345384, pescar – licenţă de

pescuit Seria 2463, nr. CL0113 /

13.05.2010

BRAGADIREANU DUMITRU

16 VIDA MARIN, cu domiciliul în Comuna

Pietroşani, Judeţul Teleorman, posesor

al CI seria TR nr. 249079, eliberată la

data de 28.03.2007 de SPCLEP

Zimnicea, CNP 1730222520045, pescar

– licanţă de pescuit Seria 2477, nr.

CL0127 / 13.05.2010

VIDA MARIN

17 EREMIA FLORIN, cu domiciliul în

Comuna Pietroşani, Judeţul Teleorman,

posesor al CI seria TR nr. 171168,

eliberată la data de 02.11.2004 de Poliţia

Oraşului Zimnicea, CNP

1721117345389, pescar – licenţă de

pescuit nr. CL0141 / 10.05.2011

EREMIA FLORIN

18 MANEA ELENA ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ, cu sediul în comuna

MANEA ELENA
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Seaca, Judeţul Teleorman, cod poştal

147330, înregistrată la Registrul

Comerţului sub nr. F34/359/07.06.2010,

cod de înregistrare fiscală 27027024

După cum se poate observa, Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de

Sud cuprinde reprezentanţi ai sectorului pescuitului/ acvaculturii şi ai altor sectoare socio-

economice relevante. Pe de altă parte, femeile şi tinerii sunt reprezentaţi în cadrul

parteneriatului.

Conform datelor din tabelul de mai sus, din parteneriat fac parte 18 membri, astfel:

 7 reprezentanţi din sectorul public

 4 reprezentanţi din cadrul societăţii civile

 7 reprezentanti din sectorul privat

Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud respectă criteriile de eligibilitate

privind constituirea şi componenţa parteneriatului, astfel:

De asemenea, Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud a respectat

încă de la constituire criteriile de eligibilitate şi selecţie referitoare la ponderea partenerilor

privaţi (reprezentanţi din sectorul privat şi din cadrul societăţii civile).

Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud se incadrează în categoria beneficiarilor
eligibili, parteneriat local public-privat, înfiinţându-se conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000. În

felul acesta se respectă criteriul de eligibilitate a grupului nr. 8;

În Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud sunt reprezentate sectoarele public, privat
şi societatea civilă, respectându-se astfel criteriul de eligibilitate a grupului  nr. 9.
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Componentele operaţionale ale Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud

1. Structura de coordonare, formată din reprezentanţii partenerilor care se întâlnesc

periodic, asigură orientarea strategică şi monitorizează rezultatele propuse în cadrul

strategiei prin intermediul următoarelor organe: Adunarea Generală, Consiliul Director,

Preşedintele, Cenzorul.

2. Componenta operaţională, formată din personalul angajat/ salarizat al grupului,

dedicat deciziilor curente gestionării activităţii de zi cu zi şi implementării strategiei

integrate şi organizat în cadrul Structurii de management tehnic.

După selectarea în cadrul apelului de selecţie organizat de Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale, Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud devine

beneficiarul de drept al ajutorului inclus în abordarea POP şi va fi cel care va gestiona

regiunea în baza Strategiei Locale Integrate prin intermediul beneficiarilor finali ai ajutorului,

cei care vor acţiona ca promotori ai proiectelor susţinute.

În vederea îndeplinirii activităţilor propuse şi atingerea obiectivelor strategiei incluse în

Planul de dezvoltare, Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud a stabilit

criterii şi proceduri detaliate transparente şi imparţiale de selecţie si implementare pentru

fiecare tip de proiect şi le va propune spre avizare DGP-AMPOP. Grupul va fi pe deplin

responsabil pentru selecţia acţiunilor care vor fi implementate. Criteriile de selecţie vor fi

evidenţiate în apelurile care vor fi lansate pentru depunerea proiectelor trimise de către

Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud respectă criteriul de eligibilitate a grupului
nr. 10 deoarece partenerii privaţi şi societatea civilă reprezintă peste 50% din numărul total al

partenerilor;

Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud respectă criteriul de selecţie nr. 1 a).
deoarece parteneriatul este o grupare echilibrată şi reprezentativă pentru zona selectată (parteneri

din sectorul public, privaţi din sectorul pescăresc sau cei care prin activitatea lor au o legătura
directă cu sectorul şi organisme nonguvernamentale); componenta privată (toţi partenerii care nu

sunt publici) este peste 51%.
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solicitanţii individuali.

De asemenea, Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud va acţiona

ca organism intermediar între CRPOP şi beneficiarii finali ai proiectelor, în acest scop

exercitând următoarele funcţii în teritoriu:

 realizarea publicităţii Planului de Dezvoltare Locală, prin intermediul partenerilor săi,

site-ul, mass-media, etc, şi oferă persoanelor interesate informaţii şi sfaturi de care au

nevoie cu privire la schema POP; aceste informaţii vor fi furnizate atât în mod direct la

sediul central al grupului, cât şi prin intermediul internet, media şi mass-media;

 încurajarea şi promovarea punerii în aplicare a investiţiilor în cadrul abordării POP, un

rol important în această direcţie avându-l informările cu diverse grupuri din teritoriu,

promovarea direct de către grup, sau prin partenerii săi;

 orientarea punerii în aplicare a abordării POP spre cele mai bune investiţii care să

contribuie la dezvoltarea teritoriului, conform strategiei locale integrate;

 punerea în aplicare de proiecte în mod direct, dacă acest lucru poate ajuta la

dezvoltarea zonei;

 participarea cu alte grupuri la proiecte de cooperare.

Structura juridică

Conform prevederilor legislative, actului constitutiv şi statutului, Grupul de Acţiune

Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud este asociaţie non-profit, persoană juridică de drept

privat, fără scop patrimoniali, independentă şi apolitică, în scopul reprezentării intereselor

membrilor săi in conformitate cu scopul asociaţiei.

La nivelul Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud, membrii au

următoarele drepturi:

1) să participe cu vot deliberativ la Adunarea Generală a Grupului, să aleagă şi să fie
aleşi în organele acestuia;

2) să participe la activitatea Grupului, să exprime liber opinii, recomandări, sugestii şi
critici privind activitatea desfăşurată, să primească explicaţii de la organele de
conducere ale Grupului asupra problemelor de interes comun ridicate;
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3) să consulte bilanţul contabil, procesele-verbale ale şedinţelor organelor de conducere
şi control ale Grupului;

4) să aibă acces la lucrările, publicaţiile şi materialele documentare de care dispune
Grupului şi să beneficieze de toate condiţiile oferite de aceasta pentru ridicarea
nivelului de pregătire;

5) plata unei indemnizaţii de şedinţă, stabilită prin hotărârea Adunării Generale a
Grupului;

6) decontarea cheltuielilor de deplasare pentru participarea la şedinţele organelor de
conducere ale asociaţiei şi pentru activităţile desfăşurate în cadrul asociaţiei;

7) să poarte legitimaţii şi însemnele oficiale ale Grupului, să benficieze de premii,
diplome, adeverinţe, recomandări, distincţii şi alte facilităţi acordate de Grup;

8) să participe la schimburi de experienţă cu organisme din ţară şi din străinătate.

La nivelul Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud, membrii au
următoarele obligaţii:

1) să respecte prevederile statutului, hotărârilor Adunării Generale şi deciziile Consiliului
Director;

2) să dovedească deplină loialitate faţă de Grup şi să apere interesele legitime ale
acesteia;

3) să participe activ la activităţile Grupului şi să sprijine moral şi/sau material la
desfăşurarea activităţilor;

4) să promoveze şi să apere interesele legitime ale Grupului;

5) să nu prejudicieze imaginea, acţiunile şi activitatea Grupului;

6) să plătească cotizaţia stabilită; în cazul neplăţii cotizaţiei, membrul respectiv al
Grupului nu are drept de vot.

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000, structura juridică a Grupului de

Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud cuprinde următoarele componente:
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- Adunarea Generală, organul de conducere, alcătuit din reprezentanţii tuturor

partenerilor relevanţi pentru zona pescărească Dunărea de Sud, din sectoarele

public, privat şi al societăţii civile.

- Consiliul Director, organ de conducere alcătuit astfel: un preşedinte, un

vicepreşedinte şi 3 membri.

- Cenzorul, organ care asigură controlul financiar intern la nivelul Grupului.

Adunarea Generală şi Consiliul Director sunt componentele cu rol de orientare

strategică şi de decizie privind aspectele cheie la nivelul Grupului de Acţiune Locală pentru

Pescuit Dunărea de Sud.

Acestea vor asigura coordonarea şi managementul coerent şi eficient, implicarea

parteneriatului şi promovarea unor acţiuni şi proiecte strategice importante.

Tabel Adunare Generala
COMPONENŢA ADUNĂRII GENERALE

Nr.

Crt.

Membru Reprezentant legal

1 ORAŞUL ZIMNICEA PÂRVU PETRE

2 COMUNA FÂNTÂNELE POPA MARIAN

3 COMUNA LISA BĂCANU DANIEL - SORIN

4 COMUNA NĂSTURELU MOCANU ION

5 COMUNA PIETROŞANI MARCU ADELI OCTAVIAN

6 COMUNA  SUHAIA BARBU COSTEL

7 COMUNA VIIŞOARA NEAMU TIBERIU-DAN

8 ASOCIAŢIA VÂNĂTOARILOR ŞI

PESCARILOR SPORTIVI ŞOIMUL ZIMNICEA

LUNGU MARIAN

9 ASOCIAŢIA DE AFACERI ROMÂNO – BULGAREFI   FILIP PETRE

10 PATRONATUL FEMEILOR DE AFACERI DIN IMM STOIAN MARIA
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REGIUNEA SUD – MUNTENIA

11 PATRONATUL ÎNTREPRINDERILOR

MICI ŞI MIJLOCII TELEORMAN

STOIAN MARIA

12 MANEA ELENA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ MANEA ELENA

13 FUDULU PETRICĂ

14 GHIORGHIEV – GIOANTĂ GHEORGHI

15 ŢIGĂNIŞTEANU ALEXANDRU

16 BRAGADIREANU DUMITRU

17 VIDA MARIN

18 EREMIA FLORIN

Tabel Consiliu Director
COMPONENŢA CONSILIULUI DIRECTOR

Nr.
Crt.

Membru Nume şi prenume Funcţie în Consiliul
Director

1. ORAŞUL ZIMNICEA PÂRVU PETRE Preşedinte

2. COMUNA PIETROŞANI MARCU ADELI
OCTAVIAN

Vicepreşedinte

3. PATRONATUL
FEMEILOR DE AFACERI
DIN IMM REGIUNEA SUD
– MUNTENIA/
PATRONATUL
ÎNTREPRINDERILOR MICI
ŞI MIJLOCII TELEORMAN

STOIAN MARIA Membru

4. ŢIGĂNIŞTEANU
ALEXANDRU

ŢIGĂNIŞTEANU
ALEXANDRU

Membru

5. FUDULU PETRICĂ FUDULU PETRICĂ Membru

6. MANEA ELENA
ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ

MANEA ELENA Secretar
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După cum se poate observa, Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud

cuprinde, inclusiv la nivel decizional, reprezentanţi ai sectorului pescuitului/ acvaculturii şi ai

altor sectoare socio-economice locale relevante. Pe de altă parte, femeile şi tinerii sunt

reprezentaţi la nivelul luării deciziilor, după cum urmează:

Tabel reprezentanti sector pescaresc, femei si tineri

CENZORUL BĂCANU DANIEL - SORIN

Nr.
Crt.

Reprezentanţi ai sectorului
pescuitului/ acvaculturii şi ai

altor sectoare socio-
economice relevante

inclusiv la nivel decizional

Reprezentarea femeilor/
organizaţii de femei

inclusiv la nivel decizional

Reprezentarea tinerilor/
organizaţii de tineri inclusiv

la nivel decizional

1 ORAŞUL ZIMNICEA - -

2 COMUNA FÂNTÂNELE - -

3 COMUNA LISA - -

4 COMUNA NĂSTURELU - -

5 COMUNA PIETROŞANI - -

6 COMUNA  SUHAIA - BARBU COSTEL

7 COMUNA VIIŞOARA - -

8 ASOCIAŢIA VÂNĂTOARILOR ŞI

PESCARILOR SPORTIVI
ŞOIMUL ZIMNICEA

- -

9 ASOCIAŢIA DE AFACERI
ROMÂNO – BULGARE

- -

10 PATRONATUL FEMEILOR DE
AFACERI DIN IMM

STOIAN MARIA -
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Pe de altă parte, gestionarea activităţilor curente şi a proiectelor din cadrul Grupului de

Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud revine Structurii de management tehnic. În

cadrul acestei structuri, îşi vor desfăşura activitatea angajaţi şi consultanţi pentru anumite

activităţi specifice, organizaţi în grupuri de lucru. Aceştia demonstrează capacitate tehnică şi

experienţă anterioară cu proceduri similare necesare îndeplinirii cu succes a sarcinilor

desemnate pentru fiecare poziţie în parte. La nivelul Structurii de management tehnic, au fost

stabilite anumite poziţii şi responsabilităţile aferente, astfel:

 Manager General

 Compartiment pentru urmărirea activităţilor, monitorizare şi comunicare

 Compartiment pentru selectarea proiectelor aflat sub conducerea unui sef de birou ce

va coordona un grup format din 3 – 5 membri

 Compartiment pentru implementarea proiectelor

 Responsabili sectoriali : financiar – contabil, informatică IT, secretariat.

REGIUNEA SUD – MUNTENIA

11 PATRONATUL
ÎNTREPRINDERILOR

MICI ŞI MIJLOCII TELEORMAN

STOIAN MARIA -

12 MANEA ELENA
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

MANEA ELENA MANEA ELENA

13 FUDULU PETRICĂ - FUDULU PETRICĂ

14 GHIORGHIEV – GIOANTĂ
GHEORGHI

- -

15 ŢIGĂNIŞTEANU ALEXANDRU - -

16 BRAGADIREANU DUMITRU - -

17 VIDA MARIN - VIDA MARIN

18 EREMIA FLORIN - EREMIA FLORIN



Plan de Dezvoltare Locala Integrata-FLAG „Dunarea de Sud”

161

Astfel, Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud demonstrează că

îndeplineşte cerinţele prevăzute în regulament în materie de reprezentativitate a

organismelor sale decizionale şi de experienţă şi capacitate administrativă.

Organismul operaţional permanent

Acest organism, respectiv Structura de management tehnic de la nivelul Grupului

de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud va fi în mod normal şi în egală măsură

responsabil pentru:

 respectarea programului FEP naţional şi a altor reglementări relevante

 răspunderea financiară a programului

 angajarea şi managementul personalului în numele Grupului de Acţiune Locală pentru

Pescuit Dunărea de Sud

Structura şi modul de funcţionare al Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit
Dunărea de Sud

În conformitate cu Ghidul solicitantului, Statutul şi Regulamentul de Organizare şi

Funcţionare, membrii Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud vor acţiona

în interesul grupului, în întregul lui şi al zonei pescăreşti, contribuind la activitatea generală a

grupului, astfel:

 consiliere pentru punerea în aplicare corectă a strategiei prin construirea

mecanismelor de funcţionare şi de luare a deciziilor necesare;

 selecţia operaţiunilor care vor fi implementate prin stabilirea şi aplicarea cu

consecvenţă a procedurilor proprii de evaluare, verificare şi operare;

 urmărirea implementării acţiunilor şi proiectelor şi efectuarea de verificări de

management şi consiliere.

Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud respectă criteriul de selectie nr. 1 b). deoarece
parteneriatul cuprinde, inclusiv la nivel decizional, reprezentanţi ai sectorului pescuitului/ acvaculturii;

Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud respectă criteriul de selectie nr. 1 d). deoarece
femeile şi tinerii sunt reprezentaţi în parteneriat, precum şi la nivelul luării deciziilor.
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Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud va avea o serie de

responsabilităţi legate de monitorizarea strategiei, promovarea programului, angajarea

comunităţii, supravegherea gestionării şi progresului Planului integrat de dezvoltare,

relaţionarea, asigurarea legăturilor şi susţinerea activităţii personalului, evaluarea şi

selectarea propunerilor de proiecte, astfel:

 punerea în aplicare corectă a strategiei integrate în conformitate cu legea, calendarul

POP, cu acordurile stabilite la nivel local şi a legislaţiei naţionale;

 elaborarea şi aplicarea unui Regulament de Organizare şi Funcţionare pentru

implementarea strategiei locale integrate, care include criteriile de selecţie şi

procedurile de lucru (selecţie, monitorizarea şi verificarea proiectelor);

 construirea mecanismelor de funcţionare şi de luare a deciziilor pentru implementarea

strategiei integrate, respectiv clarificarea rolurilor şi responsabilităţilor, urmărindu-se

cu atenţie atât interacţiunea diferiţilor actori locali din sectoarele public şi  privat, dar şi

corecta reprezentare a societăţii civile şi a comunităţii locale pescăreşti;

 monitorizarea activităţii personalului angajat pentru punerea în aplicare

corespunzătoare a strategiei locale;

 lansarea apelurilor în vederea depunerii proiectelor;

 stabilirea şi aplicarea cu consecvenţă a procedurilor proprii de evaluare/ verificare şi

operare;

 selectarea operaţiunilor care vor fi implementate; în acest sens Grupul de Acţiune

Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud trebuie să demonstreze existenţa unui sistem

transparent şi corect pentru selectarea, implementarea şi finanţarea proiectelor locale;

 asigurarea că operaţiunile sunt evaluate şi selectate în vederea finanţării în

conformitate cu criteriile aplicabile POP aprobate şi publicate la nivel local, cu

respectarea regulilor de confidenţialitate şi imparţialitate şi a strategiei locale aprobate

aferentă Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud şi că sunt

conforme, pe toată perioada implementării lor, cu regulile comunitare şi naţionale

aplicabile;

 realizarea selecţiei şi evaluarea proiectelor conform măsurilor cuprinse în strategia

aprobată şi transmiterea către conducerea DGP-AMPOP a Raportului de evaluare
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(însoţit de grila de evaluare şi justificările aferente). Grupul de Acţiune Locală pentru

Pescuit Dunărea de Sud va avea responsabilitatea privind oportunitatea proiectelor

selectate şi evaluarea tehnică a acestora;

 notificarea beneficiarilor proiectelor selectate asupra rezultatului final al evaluării şi

selecţiei;

 după primirea notificării de acceptare a finanţării din partea beneficiarilor finali,

depunerea la DGP-AMPOP a documentaţiei de suport pentru încheierea contractelor;

 întocmirea contractelor şi transmiterea lor către DGP-AMPOP (care vor fi semnate de

DGP-AMPOP, Grup şi Beneficiar);

 verificarea faptului că produsele şi serviciile cofinanţate sunt furnizate şi a faptului că

toate cheltuielile declarate de beneficiari pentru operaţiuni au fost suportate efectiv şi

că sunt în conformitate cu regulile comunitare şi naţionale, precum şi efectuarea de

verificări la faţa locului ale operaţiunilor;

 urmărirea implementării acţiunilor/ proiectelor şi efectuarea de verificări de

management în procent de 100% impreuna cu experţii DGP-AMPOP;

 păstrarea unui dosar complet pentru fiecare operaţiune aprobată ce va conţine inclusiv

toate notificările realizate de către Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea

de Sud în perioada implementării proiectului. Acest dosar trebuie să fie pus la

dispoziţia DGP-AMPOP;

 acceptarea şi facilitarea inspecţiilor efectuate de către toate autorităţile competente şi

conformitatea cu concluziile lor;

 asigurarea că există un sistem de înregistrare şi de arhivare sub formă electronică a

documentelor contabile pentru fiecare operaţiune în cadrul Axei prioritare 4 şi

asigurarea ca sunt colectate datele privind implementarea, necesare pentru

managementul financiar, monitorizare, verificări, audituri şi evaluare;

 asigurarea că beneficiarii şi alte organisme care participă la implementarea

operaţiunilor, aplică fie un sistem de contabilitate separat, fie o codificare contabilă

adecvată pentru toate tranzacţiile privind operaţiunea, fără a aduce prejudiciu

standardelor contabile naţionale;
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 stabilirea de proceduri care să certifice că toate documentele privind cheltuielile şi

auditurile necesare pentru a asigura o pistă de audit adecvată, sunt menţinute în

conformitate cu prevederile art. 87 din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006;

 realizarea de acţiuni de informare a tuturor celor interesaţi şi de sensibilizare a opiniei

publice, precum şi lansarea în deplină transparenţă a apelurilor de selecţie;

 asigurarea conformităţii cu cerinţele privind informarea şi publicitatea, pentru

respectarea prevederilor art. 51, respectiv art. 59 lit. j, din Regulamentul (CE) nr.

1198/2006;

 respectarea termenelor stipulate prin strategia aprobată. În cazul în care un termen

iniţial nu este posibil de respectat în mod justificat, acţiunea va fi implementată într-un

termen rezonabil, care va fi stabilit de comun acord cu DGP-AMPOP;

 notificarea imediată a DGP-AMPOP cu privire la orice modificare legată de situaţia

parteneriatului şi regulamentul de funcţionare;

 participarea la activităţile reţelelor naţionale şi europene.

Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud va interacţiona cu părţile

interesate regionale locale, regionale şi naţionale şi autorităţile de gestionare, după cum

urmează:

 Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud va ţine legătura în

permanenţă cu DGP-AMPOP, prin intermediul organismului decizional, în timp ce

responsabilitatea gestionării procesului de selecţie şi informarea DGP-AM POP în

acest sens va reveni Structurii de management tehnic;

 Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud şi DGP-AMPOP vor

lucra împreună în procesul de selectare şi evaluare a proiectelor;

 Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud şi DGP-AMPOP,

împreună cu beneficiarul, vor semna contractul de finanţare pentru operaţiunile

selectate;

 Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud va demonstra existenţa

unui sistem transparent şi corect pentru selectarea, implementarea şi finanţarea
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proiectelor locale, evaluarea acestui sistem fiind realizată în prealabil de către

DGP-AMPOP;

 Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud se va asigura de

respectarea termenelor stipulate prin strategia aprobată; în cazul în care un termen

iniţial nu este posibil de respectat în mod justificat, acţiunea va fi implementată într-

un termen rezonabil, care va fi stabilit de comun acord cu DGP-AMPOP;

 Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud va notifica imediat DGP-

AMPOP cu privire la orice modificare legată de situaţia parteneriatului şi

regulamentul de funcţionare;

 Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud va păstra un dosar

complet pentru fiecare operaţiune aprobată ce va conţine inclusiv toate notificările

realizate de către Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud în

perioada implementării proiectului, dosar care va fi pus şi la dispoziţia DGP-

AMPOP;

 Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud va pune la dispoziţia

DGP-AMPOP toate documentele, programele de sprijin (baze de date, software

etc), precum şi toate activele (echipamente etc) achiziţionate cu sprijinul Axei 4, în

cazul în care, în mod obiectiv, este imposibil pentru grup să finalizeze

implementarea strategiei.

Responsabilităţile cheie ale diferitelor organizaţii:

Parteneriatul este organizaţie cu statut juridic, compusă din reprezentanţii tuturor

partenerilor relevanţi pentru zona pescărească, în conformitate cu criteriile de eligibilitate ale

FEP-POP, şi este structurat astfel:

Structura de coordonare compusă din:

Tabel competente si atributii Adunarea Generala
ADUNAREA GENERALĂ

COMPETENŢE ATRIBUŢII
- se întruneşte cel puţin o dată pe an în

adunare ordinară şi ori de câte ori este

- aprobă strategia şi obiectivele generale

ale Grupului;
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necesar în adunare extraordinară pentru

adoptarea deciziilor la nivelul Grupului;

- se convoacă de Consiliul director prin

preşedintele acestuia sau la cererea

scrisă şi motivată a cel puţin unei treimi

din numărul membrilor Grupului, printr-un

convocator scris care va cuprinde data,

locul şi ordinea de zi şi care se va aduce

la cunoştinţă membrilor în termenele

prevăzute;

- ia decizii cu majoritatea simplă a celor

prezenţi, cu excepţia cazurilor în care

intra în discuţie dizolvarea asociaţiei,

modificarea statutului şi revocarea

membrilor Consiliului Director când este

nevoie de 2/3 din totalul asociaţilor;

- are drept de control permanent asupra

Consiliului director şi a cenzorului.

- selectează beneficiarii finali pentru

finanţare;

- aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi

bilanţul contabil;

- aprobă Planul de Dezvoltare Locală

Integrată a zonei pescăreşti;

- alege şi revocă Consiliul director,

Cenzorul;

- decide primirea de noi membrii şi

excluderea unor membrii;

- înfiinţarea de filiale, sucursale, puncte de

lucru în ţară şi în străinătate;

- modificarea actului constitutiv şi a

statutului;

- dizolvarea şi lichidarea Grupului precum şi

stabilirea bunurilor rămase după lichidare;

- aprobarea cuantumului taxei de înscriere,

precum şi a cotizaţiei anuale datorată de

către membrii Grupului la propunerea

Consiliului director;

- orice alte atribuţii prevăzute de lege sau

de statut.

Tabel competente si atributii Consiliul Director
CONSILIUL DIRECTOR

COMPETENŢE ATRIBUŢII
- asigură punerea în executare a hotărârilor

Adunării Generale;

- se întruneşte ori de câte ori nevoile

Grupului o impun, fiind convocat de

- programează gestionarea administrativă,

economică şi financiară a Asociaţiei, în

conformitate cu obiectivele pe care trebuie

sa le îndeplinească direct sau indirect;
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preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către

înlocuitorul său, cu cel puţin 3 zile îninte

de data fixată;

- deliberează în mod valabil în prezenţa a

cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi şi

adoptă decizii valabile cu jumătate plus

unu din voturi;

- împuterniceşte managerul general pentru

a executa următoarele atribuţii :

a) să încheie acte juridice în numele

şi pe seama Grupului;

b) să reprezinte Grupul în relaţiile cu

alte persoane fizice şi juridice din

ţară şi străinătate;

c) să îndeplinească orice atribuţii

prevăzute în statut sau stabilite de

Adunarea Generală.

- elaborează şi aplică un Regulament de

Organizare şi Funcţionare pentru

implementarea strategiilor locale integrate,

care includ criteriile de selecţie şi

procedurile de lucru (selecţie,

monitorizarea şi verificarea proiectelor);

- prezintă Adunării Generale raportul de

activitate pe perioada anterioară,

executarea bugetului de venituri si

cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul

bugetului de venituri şi cheltuieli şi

proiectele Grupului;

- încheierea de acte juridice în numele şi pe

seama Grupului;

- gestionează activităţile administrative,

gestionează şi desfăşoară proiecte;

- convoacă şi organizează desfăşurarea

Adunarea Generală;

- menţine contactul şi comunică cu alte

organizaţii internaţionale;

- îndeplinirea oricaror alte atribuţii

prevăzute în statut sau stabilite de

Adunarea Generală.

PREŞEDINTELE
- reprezintă Grupul în relaţiile cu terţii si în acţiunile în justiţie;

- prezidează şedinţele Consiliului Director şi ale Adunării Generale;

- vizeaza si semneaza documente;

- cooordoneaza activitatea asociaţiei;

- propune initiative / proiecte organelor de conducere;
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- deleaga acele activitati pe care le considera necesare unuia dintre membrii Consiliului

Director, vicepresedintelui ori managerului general, precizând în acest sens sfera, durata

şi limitele competenţelor delegate, raspunzând solidar de actele mandatarului sau;

- îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală în sarcina sa;

- exercită întreaga sa autoritate şi competenţă pentru a determina înfăptuirea scopurilor

Grupului.

CENZORUL
- verifică modul în care este administrat patrimoniul Grupului;

- verifică gestiunea Grupului, consemnând constatările într-un registru de procese-verbale;

- întocmeşte pe baza verificării efectuate şi prezintă Adunării Generale, rapoarte asupra

activităţii sale şi asupra gestiunii Grupului;

- participă la şedinţele Consiliului director fără drept de vot;

- îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală şi Consilul director.

Componenta operaţională compusă din:

STRUCTURA DE MANAGEMENT TEHNIC
- va fi dedicată deciziilor curente gestionării activităţii de zi cu zi şi implementării strategiei

integrate;

- va fi responsabilă direct de proiectele promovate prin Grupul de Acţiune Locală pentru

Pescuit Dunărea de Sud şi de cooperarea cu alte grupuri, precum şi de coordonarea

proiectelor individuale în ansamblu.

La nivelul STRUCTURII DE MANAGEMENT TEHNIC, îşi vor desfăşura activitatea

angajaţi şi consultanţi angajaţi pentru anumite activităţi specifice, organizaţi în grupuri de

lucru.

STRUCTURA DE MANAGEMENT TEHNIC va fi alcătuită, cel puţin, din:
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1) Manager General pentru asigurarea bunei desfăşurări a tuturor etapelor

proiectelor urmărind atingerea obiectivelor propuse, selectarea şi coordonarea

activităţii Structurii de management tehnic pe care o are în subordine,

verificarea şi selectarea proiectelor ce se vor implementa în cadrul teritoriului

propus, pentru ducerea la îndeplinire a strategiei integrate – 1 post.

2) Compartiment pentru urmărirea activităţilor, monitorizare şi comunicare – 1 post

3) Compartiment pentru selectarea proiectelor aflat sub conducerea unui sef de

birou ce va coordona un grup format din 2 – 3 membri – 1 post conducere şi 2-

3 posturi execuţie

4) Compartiment financiar – contabil care au misiunea de a urmări şi monitoriza

operaţiunile financiare şi implementarea acţiunilor/ măsurilor din cadrul

strategiei locale – 1 post

5) Compartiment secretariat – 1 post.

A se consulta, în acest sens, fişele de post ataşate.

Organismul decizional

Organismul decizional, la nivelul Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de

Sud, este reprezentat de Adunarea Generală, Consiliul Director inclusiv Preşedintele.

În timp ce Adunarea Generală este formată din toţi reprezentanţii desemnaţi de

membrii grupului, Consiliul Director acţionează ca o structură mai „uşoară” şi mai „flexibilă”,

permiţând reuniuni mai frecvente şi accelerând procesul decizional şi durata aplicaţiilor.

 Organismul decizional reprezentat prin Adunarea Generală, Consiliul Director inclusiv

Preşedintele funcţionează după termeni de referinţă si proceduri clare, astfel:

ABORDAREA DECIZIONALĂ, ROLURILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE CELOR IMPLICAŢI,

NIVELURI ALE DELEGĂRII, PRINCIPII DE LUCRU

Adunarea Generală se întruneşte cel puţin o dată pe an în adunare ordinară şi ori de

câte ori este necesar în adunare extraordinară. Preşedinţia Adunării Generale aparţine
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Preşedintelui Grupului sau, în lipsa acestuia, unuia dintre vicepreşedinţi. Adunarea Generală

se convoacă de către Consiliul Director prin Preşedinte sau la cererea scrisă şi motivată a cel

puţin unei treimi din numărul membrilor Grupului, printr-un convocator scris care va cuprinde

data, locul şi ordinea de zi şi care se va aduce la cunoştinţă membrilor în termenele

prevăzute. Convocarea se face prin scrisoare sau email. Participanţii pot solicita introducerea

pe ordinea de zi a unor cereri formulate în scris sau oral, chiar la data la care are loc

Adunarea Generală. Convocarea Adunării Generale în adunare ordinară se face în scris cu

cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data fixată pentru desfăşurarea ei sau, în cazuri de

urgenţă, în adunare extraordinară, cu cel puţin 3 zile înainte de data stabilită pentru

deasfăşurarea ei. Adunarea Generală poate avea loc dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate

plus unu dintre parteneri. Dacă nu se îndeplineşte cvorumul, Adunarea Generală se

convoacă după o perioadă de 7 zile şi este legal statutară oricare va fi numărul asociaţilor

prezenţi.

La Adunarea Generală participă: asociaţi – fondatori, membri – asociaţi şi invitaţi. În

cadrul Adunării Generale, fiecare asociat fondator şi fiecare membru asociat are un vot cu

caracter deliberativ. Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea simplă a celor

prezenţi, cu excepţia celor care au ca obiect dizolvarea asociaţiei, modificarea statutului şi

revocarea membrilor Consiliului Director când este nevoie de 2/3 din totalul asociaţilor.

În ceea ce priveşte aprobarea deciziilor privind selecţia proiectelor, se va aplica regula

„dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca, la adunarea generală

prin care se aprobă deciziile, să fie prezenţi cel puţin jumătate plus unu din membri, din care

peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă.

Pentru aprobarea unei decizii, este necesar votul favorabil al cel puţin 2/3 din membrii

prezenţi.

Asociaţii, care, într-o anumită problemă, supusă hotărârii Adunării Generale, sunt

interesaţi personal sau prin soţii lor, ascendenţi sau descendenţi, rudele în linie colaterală şi

afinii lor până la gradul al patrulea inclusiv, nu pot lua parte la deliberare şi nici la vot, în caz

contrar răspunzând pentru pagubele cauzate Grupului, dacă fără votul lor nu s-ar fi putut

obţine majoritatea cerută. Pentru evitarea conflictului de interese, în cazul în care unul dintre
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membrii asociaţi depune proiect, acesta se retrage din comisie în momentul aprobării deciziei

privind selecţia proiectului respectiv.

Delegarea votului către un alt asociat se poate face prin corespondenţă, fax, email,

dacă asociatul se află în situaţii care nu îi permit participarea. În acelaşi timp, niciun asociat

nu poate fi delegat să voteze pentru mai mult de doi asociaţi.

Alegerile pentru Consiliul Director au loc o dată la 4 ani, cu excepţia cazurilor de

retragere sau revocare, când se pot organiza la prima Adunare Generală. Rapoartele de

activitate ale Consiliului Director, programele de activitate, bugetele de venituri şi cheltuieli,

bilenţurile contabile se dezbat şi se supun anual aprobării Adunării Generale.

Adunarea Generală este condusă de preşedinte sau, în lipsa acestuia, de

vicepreşedinte. Conducătorul Adunării are obligaţia să comunice situaţia prezenţei asociaţilor

şi lista nominală a celor prezenţi.

Cu ocazia fiecărei Adunării Generale se întocmeşte un proces-verbal în care se

consemnează prezenţa, ordinea de zi, dezbaterile care au avut loc şi hotărârile care s-au

adoptat. Asociaţii absenţi iau cunoştinţă de dezbateri din procesul verbal aflat la echipa

tehnică a asociaţiei. Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii, ale actului

constitutiv şi ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii asociaţi care nu au luat

parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă. Hotărârile Adunării Generale,

contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiţie de

către oricare dintre asociaţi care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat

împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15

zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărârile sau de la data când a avut loc

şedinţa, după caz.

Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. El

poate fi alcătuit şi din persoane din afara Grupului, în limita a cel mult o pătrime din

componenţa sa.

Consiliul Director este format din 5 membri numiţi de Adunarea Generală pe un

mandat de 4 ani şi secretar. Reprezentanţii mediului privat şi societăţii civile din cadrul



Plan de Dezvoltare Locala Integrata-FLAG „Dunarea de Sud”

172

Consiliul Director reprezintă peste 50% din membri. Consiliul Director este alcătuit astfel: un

preşedinte, un vicepreşedinte şi 3 membri. Preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului

Director sunt şi ai Adunării Generale. Membrii Consiliului Director se aleg prin vot de

Adunarea Generală. Mandatul membrilor Consiliului Director încetează înainte de expirarea

duratei pentru care au fost aleşi, prin demisie, revocare, pierderea calităţii de membru sau

deces.

Consiliul Director se întruneşte ori de câte ori nevoile Grupului o impun. Consiliul

Director este convocat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către înlocuitorul său, cu cel

puţin 3 zile înainte de data fixată. Preşedintele Grupului este şi Preşedintele Consiliului

Director. Consiliul Director se poate întâlni şi prin intermediul mijloacelor de comunicare

electronice. Consiliul Director deliberează în mod valabil în prezenţa a cel puţin 2/3 din

numărul membrilor săi şi adoptă decizii valabile cu jumătate plus unu din voturi. Fiecare

membru al Consiliului Director are dreptul la un singur vot cu caracter deliberativ.

Dezbaterile, deliberările şi deciziile Consiliului Director se consemnează într-o minută

(proces-verbal) care se va încheia cu ocazia fiecărei şedinţe de consiliu. Consiliul Director va

împuternici managerul general pentru a executa anumite atribuţii.

Controlul financiar al Grupului este asigurat de un cenzor, ales de Adunarea Generală

pentru un mandat de 4 ani. În cazul în care numărul membrilor Grupului depăşeşte 100 de

membri înscrişi până la data întrunirii ultimei Adunări Generale, controlul financiar intern se

va exercita de către o comisie de cenzori format din trei membri. Membrii Consiliului director

nu pot fi cenzori. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau expert

contabil, in condiţiile legii.

Complementaritatea şi demarcarea operaţională faţă de alte programe

Scopul descrierii din această secţiune este prezentarea modului în care măsurile şi

operaţiunile finanţate prin această strategie/axa completează dar nu se suprapun cu alte

operaţiuni ce au primit sau primesc asistenţă financiară din partea altui instrument financiar

comunitar.
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Complementaritatea şi demarcarea operaţională faţă de alte programe a fost

prezentată în cadrul strategiei, la secţiunea Măsuri.

Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud şi personalul acestuia va

colabora cu alte organizaţii şi iniţiative pentru a garanta faptul că demarcarea şi

complementaritatea descrise în strategie sunt aplicate în practică. Astfel, la primirea,

evaluarea şi selecţia de proiecte, structura de management tehnic se va asigura că

prevederile respectivului proiect vor respecta obiectivele şi condiţiile prezentei strategii şi a

fişelor/ anunţurilor respectivelor măsuri, şi nu ale altor programe sau iniţiative europene, spre

a evita dublarea finanţării.

Colaborarea cu comunitatea

Ca parte a procesului de elaborare a strategiei şi de implementare a ei, Grupul de

Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud va fi foarte activ în implicarea concretă a

comunităţii şi în consultarea cu aceasta în toate etapele. Menţinerea implicării şi angajării

comunităţii va fi asigurată prin informarea permanentă şi chiar aducerea unei contribuţii a

comunităţii locale la procesul decizional. Acest lucru va implica colaborarea cu grupurile

locale tematice existente sau crearea unor forumuri sau sub-grupuri la nivel de zonă, care vor

fi luate în considerare la abordarea aspectelor informării şi publicităţii.

(2) Administrare, finanţare şi personal

Personalul FLAG

Experienţa LEADER sugerează faptul că un personal cu înaltă calificare şi experienţă

reprezintă un bun ,,ingredient’’ pentru a obţine grupuri reuşite, contribuind la funcţionarea cu

succes a organizaţiei, la animare şi facilitare, precum şi la punerea în practică a strategiei. Se

va asigura faptul că persoane cu experienţă şi calificare profesională execută sarcinile

adecvate, iar în caz de resurse limitate, se are în vedere cooperarea cu grupurile de acţiune

LEADER sau grupurile învecinate pentru a deţine în comun serviciile de asistenţă sau de

„back-office“. De asemenea, se va analiza ce resurse vor fi necesare la momente diferite,
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care sunt rolurile şi sarcinile cheie, care sunt aptitudinile asociate şi experienţa pe care va

trebui să le deţină personalul.

Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud va avea:

 Un Manager General cu normă întreagă indeplinind cerinţe minime de studiu, profil

şi experienţă

 Personal cu normă întreagă sau temporar, în funcţie de buget, calendar, acţiuni,

îndeplinind, de asemenea, cerinţe minime de studiu, profil şi experienţă

 Personal suplimentar, inclusiv lucrători care au responsabilităţi legate de

dezvoltarea comunităţii şi întreprinderii sau a proiectului

 Help-desk care va sprijini procesul de elaborare a proiectelor şi care ar putea

constitui un factor de succes pentru Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit

Dunărea de Sud

Până la 10% din bugetul FEP total alocat va fi alocat acoperirii costurilor de funcţionare şi de

personal ale FLAG-ului, astfel:

 închiriere de birouri pentru desfăşurarea activităţii grupului;

 achiziţionare de echipamente noi pentru birou şi alte echipamente electronice

necesare pentru gestionarea activităţii grupului, software sau închirierea acestora;

 costuri operaţionale (achiziţionarea materialelor consumabile pentru birou,

papetărie, costuri de comunicare – telefon, internet, servicii poştale, servicii de

curierat, electricitate, încălzire, apa, curăţenie);

 achiziţionarea unui mijloc de transport auto şi a combustibilului aferent, respectiv

300 litri/lună;

 organizarea de reuniuni ale grupului;

 costurile pentru serviciile de traducere;

 costurile de transport, cazare si diurnă, calculate în conformitate cu legislatia

naţională în vigoare pentru sectorul public, privind călătoriile/misiunile oficiale în

ţara sau străinătate ale personalului grupului;
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 costuri pentru organizarea de reuniuni şi sesiuni de informare, ateliere (închiriere

sala, pregatire şi difuzare de materiale informative şi activităţi de promovare);

 comisioanele bancare pentru deschiderea şi administratea conturilor bancare ale

grupului, necesare implementarii srategiei;

 cheltuieli de audit;

 cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect;

 costurile legate de organizarea selecţiei proiectelor, informarea, consultanţă,

animarea, precum şi consolidarea capacităţii de monitorizare a implementării

strategiei;

 alte cheltuieli prevăzute în art. 44 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al

Consiliului;

 salariul pentru managerul grupului (maxim 10 salarii minime pe economie/ lună),

salariul coordonatorului (maxim 8 salarii minime pe economie/lună), asistent tehnic

(maxim 6 salarii minime pe economie/luna) precum şi taxele pentru experţii externi

angajaţi de grup care nu poate depăşi suma de 100 euro/zi;

 plăţi pentru personalul suplimentar/ membrii ai echipei de implementare, care pot fi

angajaţi part-time, sau experţi, pentru un număr de zile lucrătoare, punctual, în

cazuri speciale şi pe deplin justificate pentru nevoile grupului.

În felul acesta, Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud va dispune

de resurse umane şi financiare suficiente pentru a pune în aplicare lista de măsuri,

demonstrând totodată respectarea criteriului de selecţie referitor la fezabilitatea planului de

acţiuni:

La nivelul Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud, se constituie

structura de management tehnic, reprezentând, prin personalul angajat în această, structura

de activitate curentă a organizaţiei, care lucrează în baza salarizării, organigramei şi fişelor

de post. Structura de management tehnic va îndeplini o serie de funcţii, printre care: sprijin

Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud respectă criteriul de selecţie nr. 2 c).1. deoarece
parteneriatul are resurse umane şi financiare disponibile pentru implementarea strategiei.
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pentru proiectarea şi dezvoltarea strategiei, dezvoltarea capacităţii şi formarea comunitară,

dezvoltarea de proiecte.

Structura de management tehnic: structura de personal, rolurile cheie deţinute

Tabel structura echipa management tehnic
Nr.
Crt.

Personal Rol

1 Manager General  Asigurarea bunei desfăşurări a tuturor etapelor

proiectelor urmărind atingerea obiectivelor propuse;

 Selectarea şi coordonarea activităţii Structurii de

management tehnic pe care o are în subordine;

 Verificarea şi selectarea proiectelor ce se vor

implementa în cadrul teritoriului propus, pentru

ducerea la îndeplinire a Strategiei integrate.

2 Compartiment pentru

monitorizare şi

comunicare

 Urmărirea activităţilor, monitorizare şi comunicare.

3 Compartiment pentru

selectare proiecte
 Selectarea proiectelor;

 Şeful compartiemntului coordonarea unui grup format

din 2-3 membri

4 Compartiment

financiar – contabil
 Urmărirea şi monitorizarea operaţiunilor financiare şi

implementarea acţiunilor/măsurilor din cadrul Strategiei

integrate

5 Compartiment

secretariat
 Asigurarea activităţilor administrative şi de secretariat

ale FLAG
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A se consulta, în acest sens, fişele de post ataşate.

Numărul responsabililor sectoriali de la nivelul Grupului de Acţiune Locală pentru

Pescuit Dunărea de Sud va fi stabilit prin decizia Consiliului Director. De asemenea, structura

de coordonare poate hotărâ modificarea raporturilor de muncă pentru o mai bună

implementare a proiectelor.

Conform celor menţionate anterior, Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea

de Sud respectă criteriul de selecţie referitor la capacitatea de implementare a strategiei,

astfel:

Localizarea

Sediul Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud este în comuna

Suhaia, Şoseaua Dunării, nr. 220, judeţul Teleorman, cod poştal 147370. Sediul grupului

constituie un aspect important din punct de vedere al localizării în zona pescărească şi/sau al

Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud respectă criteriul de selecţie nr. 3
a). deoarece demonstrează că are bonitatea financiară in ultimii 3 ani, că a participat la

managementul financiar al unor proiecte / investiţii, având capacitatea de a mobiliza
cofinanţarea necesară;

Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud respectă criteriul de selecţie nr. 3
b). deoarece demonstrează că are capacitate tehnică, adică personal calificat necesar

îndeplinirii sarcinilor desemnate şi experienţă anterioară cu proceduri similare şi instruiri
adecvate;

Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud respectă criteriul de selecţie nr. 3
c). deoarece demonstrează că are capacitate administrativă care reiese din diferenţierea
clară a rolurilor şi responsabilităţilor membrilor, definirea clară a structurii executive a
FLAG, capacitatea de susţinere a proceselor participative de dezvoltare locală, experienţă

anterioară in elaborarea de documente şi gestionarea cererilor de ofertă de proiecte,
proceduri simple şi clare de funcţionare şi gestionare a fondurilor nerambursabile,

experienţă şi expertiza personalului propus, capacitatea pentru desfăşurarea activităţilor
de comunicare, animare.
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unei eventuale organizaţii gazdă. Au fost luate în considerare accesibilitatea geografică a

locaţiei, accesul fizic, accesibilitatea percepută de comunitate şi potenţiala complementaritate

operaţională.

Printre costurile de funcţionare a Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea

de Sud din punct  de vedere al sediului, se numără:

 închirierea biroului pentru desfăşurarea activităţii grupului;

 achiziţionarea de echipamente noi pentru birou şi alte echipamente electronice

necesare pentru gestionarea activităţii grupului, software sau închirierea acestora;

 costuri operaţionale (achiziţionarea materialelor consumabile pentru birou,

papetărie, costuri de comunicare – telefon, internet, servicii poştale, servicii de

curierat, electricitate, încălzire, apa, curăţenie).

Finanţarea

Finanţarea se referă la sprijinul pentru măsurile care vor fi implementate de Grupul de

Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud.

După cum se poate observa, în capitolul „3. Strategia, Obiective şi Motivaţie”,

secţiunea Măsuri sunt indicate, conform prevederilor Ghidului şi a modelului standard

respectat pentru fiecare măsură în parte,  precizările referitoare la alocarea financiară.

Valoarea nerambursabilă a strategiei este de 5.020.043,82 euro, respectând plafonul

mediu orientativ de 6.000.000 de euro indicat de Ministerul Agriculturii şi Dezvltării Rurale.

Fiecare dintre cele 6 măsuri prevăzute, inclusiv cea de funcţionare a grupului, este

argumentată şi concepută astfel încât să răspundă nevoilor reale ale zonei şi ale grupului.

Cea mai mare parte din alocarea totală este direcţionată către acţiuni de turism şi

valorificare a produselor pescăreşti locale, întrucât la nivel teritorial s-au identificat aceste

oportunităţi ca fiind cele mai importante.

Acest buget va fi gestionat de către Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit

Dunărea de Sud. Echipa tehnică propusă va fi cea care va hotărî cheltuirea banilor, în funcţie

de selecţia acestora.
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(3) Dezvoltarea capacităţii operaţionale a FLAG

Dezvoltarea capacităţii Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud şi

punerea în aplicare a strategiei sunt obiectivele principale urmărite de Grup.

În acest sens, un accent important se va pune pe:

- structura organizatorică a grupului

- resurse şi sisteme ale grupului

- angajarea personalului

- formarea şi dezvoltarea competenţelor personalului şi a membrilor grupului

- luarea în considerare a prestării unor activităţi de tip Asistenţă Tehnică sau proiecte de

colaborare cu alte grupuri cu experienţă

- extinderea parteneriatului, construirea capacităţii şi angajarea comunităţii

- punerea în aplicare a priorităţilor sau proiectelor strategice

- conceperea strategiei de încheiere sau de continuare a activităţii grupului la finalul

perioadei de finanţare POP

În vederea dezvoltării capacităţii operaţionale, Grupul de Acţiune Locală pentru

Pescuit Dunărea de Sud a avut în vedere următoarele:

- realizarea unei vizite de studiu pentru obţinerea de competenţe privind AXA 4

- încheierea unui acord de intenţie de colaborare si cooperare în perioada implementării

Vizita de studiu a fost organizată în Provincia Catalunya din Spania, unde a avut loc

un schimb de experienţă cu Grupul Local “Litoralul Deltei Ebrului” pe tema realizării şi

implementării de proiecte finanţabile în cadrul Programului Operaţional de Pescuit. În cele

trei zile de desfăşurare a vizitei, împreună cu directorul Grupului FEP spaniol, au fost vizitate

o serie de proiecte, precum producţia de acvacultură, instalaţiile ecologice de tratare şi

regenerare, punctele de colectare şi desfacere, canale de distribuţie şi primă vânzare a

peştelui, valorificarea patrimoniului local, casele cu specific pescăresc din circuitul turistic,

pescuitul comercial şi sportiv ca ofertă turistică, sistemul asociativ al pescarilor profesionişti
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„FEPROMODEL”, branduri de origine, sisteme de calitate, Parcul natural Deltebre, Muzeul cu

specific pescăresc etc.

Pe de altă parte, Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud are în

vedere derularea unor activităţi de colaborare şi cooperare similare în perioada implementării

Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată. Cooperarea ar viza stabilirea de legături cu spaţiul

Uniunii Europene, acolo unde s-au implementat acţiuni POP, pentru a avea acces la

informaţii şi idei noi, pentru a învăţa de la alte regiuni sau ţări, pentru a stimula şi sprijini

inovaţia şi pentru a facilita dobândirea de competenţe şi noi mijloace de furnizare.

(3) Evaluarea şi aprobarea proiectelor

Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud este responsabil pentru

punerea corectă în aplicare a strategiei integrate în conformitate cu legea şi calendarul POP,

cu acordurile stabilite la nivel local şi cu legislaţia naţională. O implementare

corespunzătoare a strategiei integrate depinde de numeroase elemente, dintre care unul

foarte important este reprezentat de procesul de evaluare şi aprobare a proiectelor
depuse în cadrul grupului.

În acest sens, Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud şi-a stabilit o

procedură de evaluare şi aprobare care şi permite să implementeze într-un mod cât mai

corect şi complet acţiunile propuse. În vederea asigurării transparenţei, toate materialele

suport folosite de Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud vor fi disponibile

solicitanţilor, ele putând fi uşor accesate de către aceştia. Ilustrarea procesului de aplicare se

realizează în continuare prin intermediul unei cronograme în timp ce alocarea

responsabilităţilor se va centraliza într-un tabel, conform specificaţiilor impuse de Ministerul

Agriculturii şi Dezvoltării Rurlale.

Proiectele finanţate prin strategia Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de

Sud
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În cadrul Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud, la stabilirea

procedurii de evaluare şi aprobare a proiectelor, o importanţă majoră a fost acordată

următoarelor etape/procese, descrise pe larg în continuare:

 Procesul de informare a potenţialilor beneficiari

 Procesul de lansare a cererilor de proiecte

 Aplicarea/ Prezentarea proiectelor în cadrul grupului

 Evaluarea şi selectarea proiectelor vor fi explicate

 Sprijinul furnizat de personalul grupului, în cadrul  apelurilor deschise de oferte de

proiecte.

 Procesul de informare a potenţialilor beneficiari

Informarea potenţialilor beneficiari se va realiza prin furnizarea de pliante şi broşuri în

zona Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud, materiale ce vor permite

celor interesaţi să se documenteze cu privire la: sesiunile ce urmează să fie deschise de

către grup, condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească solicitanţii pentru a putea

accesa sursele de finanţare disponibile, datele estimative de deschide/închidere a  cererilor

de proiecte. De asemenea, aceste informaţii vor fi puse la dispoziţia potenţialilor solicitanţi şi

prin intermediul unor pancarte poziţionate strategic în cadrul zonei Grupului de Acţiune

Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud (poziţionarea strategică va ţine cont de principalii

actori interesaţi să depună proiecte în zonă).

 Procesul de lansare a cererilor de proiecte

Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud va lansa pe plan local,

folosind mijloacele de informare mass-media, apeluri de selecţie a proiectelor, conform

priorităţilor descrise în strategie. Structura de management tehnic a grupului va asigura

suportul necesar beneficiarilor pentru completarea Cererilor de Finanţare privind aspectele

de conformitate şi eligibilitate pe care aceştia trebuie să le îndeplinească. Apelul de selecţie

va conţine următoarele informaţii:

 Data publicării;

 Data limită de depunere a proiectelor;
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 Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele;

 Fondul disponibil – suma maximă nerambursabilă care poate fi

acordată pentru finanţarea unui proiect;

 Documentele pe care trebuie să le depună solicitantul o dată cu

depunerea proiectului;

 Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le

îndeplinească solicitantul;

 Procedura de selecţie aplicată, cu descrierea criteriilor de selecţie şi

punctajul acordat pentru fiecare crietriu;

 Data şi modul de anunţare a rezultatelor;

 Datele de contact ale grupului unde solicitanţii pot obţine informaţii

detaliate.

Autoritatea de Management a Programului Operational pentru Pescuit permite două

abordări în ceea ce priveşte apelurile de oferte ce se vor lansa în cadrul grupurilor:

Abordarea 1: Grupul publică o cerere de oferte cu termen limită de depunere;

Abordarea 2: Sesiunea depunerii ofertelor este deschisă şi funcţionează în mod continuu,

până la epuizarea bugetului alocat măsurii ce se deschide.

În cadrul Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud, procesul apelurilor

de oferte se va derula fie după abordarea 1, fie după abordarea 2, în funcţie de specificitatea

măsurilor ce urmează a fi lansate de către grup.  Decizia asupra tipului de abordare adoptată

va fi luată de Consiliul Director, înainte de sesiune de deschidere de proiecte.

 Aplicarea/ Prezentarea proiectelor în cadrul grupului

După lansarea cererilor de proiecte, potenţialii beneficiari îşi pot depune proiectul la

secretariatul grupului, sub forma de Cerere de Finanţare. Cererile de finanţare vor respecta

condiţiile impuse de către grup în ceea ce priveşte: activităţile şi cheltuielile incluse în

strategie, documentele solicitate, valoarea maximă a finanţării nerambursabile, valoarea

maxima a proiectului, data limita de prezentare a proiectului etc.
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 Evaluarea şi selectarea proiectelor

Evaluarea şi selectia proiectelor depuse în cadrul grupului se va realiza în raport cu

criteriile de selecţie propuse, cu respectarea următoarelor etape:

 Verificarea conformităţii proiectului;

 Verificarea criteriilor de eligibilitate în conformitate cu cerinţele impuse pentru fiecare

măsură în parte;

 Verificarea tehnico- financiară.

Evaluarea proiectelor va fi realizată de Structura de management tehnic a grupului.

Considerarea aplicaţiilor depuse în cadrul Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit

Dunărea de Sud va fi asigurată de personalul permanent / temporar al grupului. Totodată,

dacă va considera necesar, Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud va

putea angaja colaboratori externi cu experienţă specifică în domeniul vizat, dacă va

considera că personalul disponibil nu este suficient.

 Sprijinul furnizat de personalul grupului, în cadrul  apelurilor deschise de oferte de

proiecte

Atât înainte cât şi în timpul sesiunii de prezentare a proiectelor în cadrul grupului, între

Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud şi solicitanţii de finanţare va exista

o comunicare permanentă ce va avea ca scop eficientizarea procesului de selecţie. În acest

sens, personalul grupului va oferi potenţialilor solicitanţi toate informaţiile necesare cu privire

la: caracterul propunerilor de proiecte, obiectivele şi acţiunile propuse a se implementa în

zonă. Această comunicare îi va perminte solicitantului să răspundă corect la următoarele

întrebări şi, aşadar, să realizeze o pre-evaluare a dosarului de finanţare, înainte ca acesta să

fie depus în cadrul grupului:

 Este proiectul adecvat strategiei?

 Are solicitantul şanse să obţină finanţarea, eventual cu sprijin, dacă este cazul?

 Este proiectul depus de solicitant adecvat pentru finanţarea în cadrul Axei 4 sau ar fi

mai bine ca acestă să fie direcţionat în altă parte?

Comunicarea Grup-solicitanţi va avea în vedere următoarele aspecte:
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1. Informaţiile puse la dispoziţie de către grup solicitanţilor de finanţare au ca scop

eficientizarea procesului de selecţie a proiectelor, ceea ce va genera o economie de

timp şi resurse atât pentru finanţator (grup) cât şi pentru solicitant;

2. Informaţiile transmise către potenţialii solicitanţi vor fi clar formulate; se va evita

ambiguitatea şi echivocul;

3. Informaţiile transmise vor respecta atât legislaţia în domeniu cât şi normele impuse de

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

4. Nu se vor face discriminări în funcţie de solicitant, cantitatea şi calitatea informaţiei

transmise va fi aceeaşi pentru toţi potenţialii solicitanţi.

Selectarea  proiectelor

După cum se poate observa din informaţiile prezentate anterior, procedura de selecţie

a proiectelor aplicată în cadrul Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud va

ţine cont de etapele distincte ale depunerii, evaluării şi aprobării proiectelor şi va garanta

faptul că o separare clară a responsabilităţilor se va realiza între aceste etape cu scopul

asigurării transparenţei în luarea deciziilor şi evitării conflictelor de interese. În acest sens, în

cadrul Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud se vor aplica următoarele

acţiuni:

 Nici un partener al grupului nu poate depune proiecte în cadrul strategiei, în caz

contrar fiind nevoit să se retragă definitiv din grup; în mod excepţional, prin înaintarea

către DGP-AMPOP a unei scrisori de motivaţie, poate primi o derogare din partea

DGP-AMPOP pentru prezentarea unui proiect;

 Cei implicaţi în elaborarea documentaţiei necesare lansării unei măsuri nu vor fi

implicaţi în evaluarea şi selectarea operaţiunilor;

 Personalul şi colaboratorii vor face numai evaluări tehnice;

 Un membru al grupului de selecţie care are un interes într-un proiect nu va participa si

nu va solicita informaţii privind selecţia proiectului;
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 Fiecare membru al grupului va face o declaraţie de interese conform anexei ataşate

ROF. Această declaraţie va fi actualizată anual

În continuare, sunt prezentate responsabilităţile Grupului de Acţiune Locală pentru

Pescuit Dunărea de Sud în raport cu procedura de evaluare şi aprobare a proiectelor, cu

detalierea sarcinilor membrilor Structurii de management tehnic a grupului, pe etapele

distincte ale depunerii, evaluării şi aprobării proiectelor în cadrul grupului.

Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud respectă criteriul de selecţie nr. 1 c). deoarece
parteneriatul prezintă un mecanism de eliminare a riscului de conflict de interese (mecanisme de luare a

deciziei in procesul de selectare a proiectelor care asigură transparenţa şi imparţialitatea).
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Reponsabilităţi grupului în raport cu procedura de evaluare şi aprobare a proiectelor sunt următoarele:

Nr. Etapa Responsabilitate Entitate responsabilă

1 Procesul de informare a
potenţialilor beneficiari

Întocmirea conţinutului pliantelor/fluturaşilor/ panourilor publicitare Structura de management tehnic

Contactarea unui furnizor de materiale publicitare care se va ocupa de
grafică şi tipărire pentru pliante/fluturaşi/panouri publicitare Structura de management tehnic

Apelarea la mijloace mass-media cu scopul informării potenţialilor
beneficiari Structura de management tehnic

Întocmirea şi semnarea contractelor ce se vor încheia cu furnizorii de
materiale publicitare/ informare mass media Structura de management tehnic

2 Procesul de lansare a
cererilor de proiecte

Aprobarea criteriilor şi procedurilor de selecţie pentru fiecare tip de proiect FLAG

Avizarea criteriilor şi procedurilor de selecţie DGP – AM POP

Întocmirea conţinutului anunţului de deschidere a sesiunii de depunere de
proiecte Structura de management tehnic

Publicarea anunţului de deschidere a sesiunii de depunere de proiecte Structura de management tehnic

3
Aplicarea/Prezentarea
proiectelor în cadrul
grupului

Primirea şi înregistrarea proiectelor Structura de management tehnic
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4 Evaluarea şi selectarea
proiectelor

Asigurarea că operaţiunile sunt evaluate şi selectate în vederea finanţării în
conformitate cu criteriile aplicabile POP aprobate  şi publicate  la nivel local,
cu respectarea regulilor de confidenţialitate  şi imparţialitate  şi cu strategia
locală aprobată aferentă fiecărui grup şi că sunt conforme, pe  toată
perioada implementării lor, cu regulile comunitare  şi naţionale  aplicabile

Structura de management tehnic

Verificarea eligibilităţii şi conformităţii cheltuielilor cu regulile comunitare şi
naţionale Structura de management tehnic

Aprobarea proiectelor FLAG

Aprobarea / neaprobarea Raportului de evaluare transmis de FLAG DGP AMPOP

Notificarea solicitanţilor cu privire la proiectele selectate Structura de management tehnic

Înregistrarea contestaţiilor Structura de management tehnic

Soluţionarea contestaţiilor Structura de management tehnic

5 Sprijin furnizat de
personalul grupului Acordarea de sprjin în cadrul apelurilor deschise de oferte de proiecte Structura de management tehnic
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Totodată, pentru o repartizare în timp a procesului de aplicare ales, Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud a

fost întocmită şi o cronogramă ce detaliează etapele distincte ale depunerii, evaluării şi aprobării proiectelor în cadrul grupului, aşa cum

sunt acestea prezentate mai jos:

EVALUAREA ŞI APROBAREA PROIECTELOR ÎN CADRUL GRUPULUI
-CRONOGRAMĂ A PROCESULUI DE APLICARE-

Nr. Etapa/Activitate
1 2 3 … x Luna

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 … … … … … … … y Săptămâna

1

Procesul de informare a potenţialilor

beneficiari

2 Procesul de lansare a cererilor de proiecte

3

Aplicarea/Prezentarea proiectelor ȋn cadrul

grupului

4 Evaluarea şi selectare proiectelor

5 Sprijin furnizat de personalul grupului

Observaţii:

 Procesul de informare a potenţialilor beneficiari se va realiza cu o lună înainte de deschiderea apelului de selecţie.
 Lansarea cererilor de proiecte va avea loc în săptămâna imediat următoare finalizării procesului de informare a potenţialilor beneficiari.
 Aplicarea/prezentarea proiectelor în cadrul grupului se va realiza fie continuu, fie într-un interval limitat de timp stabilit de grup. În situaţia

în care aplicarea proiectelor este continuă, luna x, săptămâna y reprezintă data la care se va închide sesiunea continuă de proiecte.
 Evaluarea şi selectarea proiectelor va începe imediat după primirea primei aplicaţii.
 Sprijinul furnizat de personalul grupului se va acorda pe toată perioada derulării programului.
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(5)Criteriile de selecţie a proiectelor

Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud şi-a stabilit criterii locale

tehnice şi calitative pentru selectarea proiectelor, aşa cum au fost descrise ele în continuare.

Mai mult, pentru fiecare măsura în parte, au fost stabilite criterii orientative. Acestea reflectă

caracteristicile strategiei locale ale Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud,

priorităţile şi obiectivele propuse.

Criteriile tehnice adoptate de către Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea

de Sud prevăd:

 Dacă solicitanţii au capacitatea practică (expertiză şi experienţă) şi financiară pentru

punerea în aplicare a proiectului;

 Dacă nevoia de finanţare nerambursabilă este clar demonstrată;

 Dacă strategia de punere în aplicare generează noi locuri de muncă

 Dacă ţintele, indicatorii şi reperele sunt realiste;

 Dacă demonstrează continuitatea proiectului (rezultate permanente, acţiunile nu se
opresc atunci când se opreşte proiectul)

Criteriile de calitate adoptate de către Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit

Dunărea de Sud indică:

 Măsura în care proiectul contribuie la realizarea strategiei şi completează activităţile

vizate de alte iniţiative relevante;

 Măsura în care proiectul răspunde la nevoile identificate şi este susţinut de dovezi

privind cererea prospectivă;

 Gradul de adecvare locală şi consecvenţa  faţă de nevoi.

În vederea asigurării transparenţei, Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea

de Sud va face publice criteriile de evaluare astfel încât acestea să fie disponibile şi

accesibile tuturor potenţialilor solicitanţi.
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De asemenea, în raport cu proiectele materiale şi non-materiale, Grupul de Acţiune

Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud propune următoarele criterii orientative de evaluare a

proiectelor:

Proiecte materiale

 Viabilitate economică şi tehnică;

 Impact teritorial (economic, social şi de mediu);

 Caracter inovativ / de revitalizare;

 Şanse / oportunităţi egale;

 Utilizare de noi tehnologii;

 Creare / menţinere de locuri de muncă;

 Solvenţa / bonitate economico-financiară a solicitantului / beneficiarului.

Proiecte non-materiale

 Viabilitate tehnică;

 Impact teritorial (economic, social şi de mediu);

 Caracter inovativ / de revitalizare;

 Şanse / oportunităţi egale;

 Utilizare de noi tehnologii.

Aşadar, după cum se poate observa din informaţiile descrise anterior, Grupul de

Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud a elaborat un sistem transparent şi corect

pentru selectarea, implementarea şi finanţarea proiectelor locale şi a stabilit criterii de

selecţie locală pentru fiecare măsură în parte. Aşadar, în implementarea strategiei sale

integrate de dezvoltare, Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud este pe

deplin responsabil pentru evaluarea şi aprobarea proiectelor depuse în cadrul grupului.
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(6) Monitorizare/ verificare şi evaluare

Procedurile de monitorizare şi raportare privind implementarea strategiei Grupului de

Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud şi, de asemenea, toate verificările asociate

procesului de monitorizare/ raportare vor respecta Manualul de proceduri al AXEI 4 POP şi

responsabilităţile DGP - AMPOP şi grup. Este prezentată în continuare modalitatea prin care

Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud şi-a propus să respecte aceste

cerinţe de monitorizare/ verificare şi evaluare.

Monitorizare/ verificare

În cadrul Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud, monitorizarea

activităţilor va avea în vedere un dispozitiv riguros şi transparent de vizualizare a modului în

care are loc gestionarea financiară a implementării strategiei de dezvoltare, care permite

colectarea sistematică şi structurarea anuală a datelor cu privire la activităţile desfăşurate.

Dispozitivul de monitorizare, evaluare şi control implementat de FLAG Grupul de Acţiune

Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud cuprinde următoarele acţiuni:

 Luarea operativă a deciziilor asupra implementării (sau depistarea problemelor);

 Efectuarea zilnică a gestionării grupului;

 Executarea operativă si corectă a procedurilor de gestionare a resurselor;

 Facilitarea coordonării între activitaţile compartimentelor grupului;

 Monitorizarea şi raportarea la timp despre realizările şi rezultatele implementării

Strategiei Integrate de Dezvoltarea a grupului;

 Comunicarea stadiului implementării strategiei de dezvoltare care factorii de decizie ai

Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud.

Cu privire strict la monitorizarea implementării Strategiei Integrate de Dezvoltare

Locală a Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud, se va ţine cont de

următoarele elemente:

 Evaluarea periodică a progreselor înregistrate pentru realizarea obiectivelor specifice

ale strategiei;
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 Examinarea rezultatelor implementării fiecărei măsuri şi monitorizarea calităţii

implementării proiectelor finanţate;

 Examinarea rezultatelor obţinute;

 Elaborarea recomandărilor şi propunerilor în vederea îmbunătăţirii impactului

planului.

Monitorizarea va presupune, totodată, stabilirea unui sistem de verificare a respectării

planificarii legate de implementarea Strategiei Integrate de Dezvoltare. Se vor efectua

rapoarte de verificare pe teren a gradului de implementare a proiectelor finanţate în cadrul

Strategiei Integrate de Dezvoltare Locală. Programarea vizitelor (controalelor) va avea în

vedere următoarele principii:

- eficienţa unor astfel de demersuri;

- păstrarea bunelor relaţii contractuale;

- verificarea doar a aspectelor de ordin tehnic legate de proiect etc.

În ceea ce priveşte monitorizarea implementării proiectelor finanţate, structura de

management tehnic a Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud este

responsabilă de realizarea acestor acţiuni. Astfel se vor realiza vizite în teren şi consilierea

beneficiarilor în implementarea proiectelor, astfel încât acestea să fie finalizate în termen şi în

condiţiile asumate prin contractul de finanţare.

Evaluarea

În cadrul Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud, evaluarea are

în vedere implementarea unui dispozitiv clar de organizare ce va permite elaborarea unui set

de indicatori (consideraţi relevanţi în reflectarea eficienţei obţinute în urma implementării

Strategiei Integrate de Dezvoltare Locală) şi a unei metodologii de evaluare (inclusiv rapoarte

de evaluare – intermediare şi finale) a rezultatelor implementării.

Evaluarea Strategiei Integrate de Dezvoltare a Grupului de Acţiune Locală pentru

Pescuit Dunărea de Sud are scopul de a îmbunătăţi calitatea implementării prin analiza

eficienţei, adică a celei mai bune relaţii dintre resursele angajate şi rezultatele atinse şi a
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eficacităţii programului, însemnând măsura în care obiectivele au fost îndeplinite. Procesul

de evaluare a Strategiei Integrate de Dezvoltare a Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit

Dunărea de Sud se va derula astfel:

 Evaluarea ex-ante – care a fost realizată înainte de elaborarea Strategiei

Integrate de Dezvoltare şi a avut drept scop culegerea de informaţii în vederea

introducerii în viitoarea strategie de dezvoltare;

 Evaluarea intermediară, care va fi realizată pe tot parcursul perioadei de

implementare şi are ca obiective rectificarea oricăror probleme care pot apărea

precum şi îmbunătăţirea implementării Strategiei;

 Evaluarea ex-post, realizată după perioada de implementare a Strategiei

Integrate de Dezvoltare, ce va genera indicatori şi informaţii care se vor

introduce in Strategia Integrată de Dezvoltare Locală viitoare;

 Realizarea unor analize care să examineze în detaliu anumite măsuri sau

aspecte specifice ale teritoriului şi ale Strategiei Integrate de Dezvoltare – se

vor realiza ori de câte ori este necesar, în vederea monitorizării gradului de

implementare a obiectivelor Planului de Dezvoltare Locală. Acestea vor fi

realizate de firme independente tocmai pentru a reflecta cu obiectivitate stadiul

în care se află implementarea Strategiei Integrate de Dezvoltare a Grupului de

Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud;

 Pentru semnarea contractului cu firma independentă va fi organizată procedura

de achiziţii cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

Evaluarea intermediară şi ex – post au rolul de a examina gradul de utilizare a

resurselor, eficacitatea şi eficienţa Strategiei Integrate de Dezvoltare Locală, impactul socio -

economic al acestuia, precum şi impactul asupra priorităţilor teritoriului a Grupului de Acţiune

Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud.

Responsabilităţile Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud în

raport cu procedura de monitorizare/verificare şi evaluare sunt următoarele:
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a) să verifice faptul că produsele şi serviciile cofinanţate sunt furnizate şi să verifice dacă

toate cheltuielile declarate de beneficiari pentru operaţiuni au  fost suportate efectiv  şi

că sunt în conformitate  cu regulile comunitare  şi  naţionale;

b) să efectueze verificări la faţa locului ale operaţiunilor;

c) să se asigure că există un sistem de înregistrare şi de arhivare sub formă electronică

a documentelor contabile pentru fiecare operaţiune în cadrul  Axei prioritare 4 şi că

datele privind implementarea, necesare pentru  managementul financiar, monitorizare,

verificări, audituri  şi evaluare sunt  colectate;

d) să se asigure că beneficiarii  şi alte organisme, care participă la  implementarea

operaţiunilor, aplică fie un sistem de contabilitate separat,  fie o codificare contabilă

adecvată pentru toate tranzacţiile privind  operaţiunea, fără a aduce prejudiciu

standardelor contabile naţionale;

e) să stabilească proceduri care să asigure faptul că toate documentele  privind

cheltuielile şi auditurile necesare pentru asigurarea unei piste de  audit adecvate sunt

menţinute în conformitate cu prevederile art. 87 din  Regulamentul (CE) nr.

1198/2006;

f) să asigure conformitatea cu cerinţele privind informarea  şi publicitatea,  pentru

respectarea prevederilor art.51, respectiv art. 59 lit. j, din  Regulamentul (CE) nr.

1198/2006.

Aşadar, în cadrul Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud,

procesul de monitorizare/ verificare şi evaluare are ca scop:

 Să ofere grupului informaţii pentru a facilita în mod continuu managementul şi

dezvoltarea activităţilor şi punerea lor într-o ordine a priorităţilor;

 Să identifice posibile puncte slabe sau riscuri în operarea proiectelor ce se

implementează în zona Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud;

 Să prevadă măsurile de corectare care trebuie adoptate pe parcurs pentru eliminarea

punctelor slabe, riscurilor sau neregulilor identificate în timpul operării proiectelor, în

special în ceea ce priveşte managementul financiar;
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 Să înveţe din experienţă implementării programului din zona Grupului de Acţiune

Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud, contribuind la ajustarea abordării pentru

programele existente sau viitoare.
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(7) Informaţii financiare
Tabele financiare: 2012-2015
Anexa 5. PLANUL DE FINANȚARE
Numele FLAG: Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud
Numele Strategiei:  Plan de Dezvoltare Locala Integrata, Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud
Perioada: 2012-2015

Sume în €

Denumirea măsurilor cuprinse in cadrul
strategiei

Ponderea măsurii în
planul de finanţare Cost total

Contribuţii publice
Contribuţii private

POP

% din
costul
total

% de
contribuţie

POP
Suma % Suma % Suma %

Măsura 1 - Sprijinirea infrastructurii și serviciilor
legate de turism, restructurarea și redirecționarea
activităților economice prin promovarea
ecoturismului; 31.08% 79.31% 580,000.00 100.00% 460,000.00 79% 120,000.00 20.69%

Măsura 2 - Valorificarea produselor pescărești;
28.72% 80.19% 530,000.00 100.00% 425,000.00 80% 105,000.00 19.81%

Măsura 3 - Dobândirea de competențe și
facilitarea pregătirii și punerii în aplicare a
strategiei de dezvoltare locală 6.08% 81.82% 110,000.00 100.00% 90,000.00 82% 20,000.00 18.18%

Măsura 4 - Diversificarea activităților prin
promovarea unor locuri de muncă multiple pentru
pescari, prin crearea unor locuri de muncă
suplimentare în afara sectorului pescuitului; 24.32% 75.00% 480,000.00 100.00% 360,000.00 75% 120,000.00 25.00%
Costuri administrative: Măsura 5 - Funcționarea
Grupului de Acțiune Locală pentru Pescuit
Dunărea de Sud; 9.80% 100.00% 145,000.00 100.00% 145,000.00 100% 0.00 0.00%

TOTAL 100.00% 80.22% 1,845,000.00 100.00% 1,480,000.00 80% 365,000.00 19.78%
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Anexa 5. PLANUL DE FINANȚARE
Numele FLAG: Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud
Numele Strategiei:  Plan de Dezvoltare Locala Integrata, Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud
Perioada: 2012

Sume în €

Denumirea măsurilor cuprinse in cadrul
strategiei

Ponderea măsurii în
planul de finanţare Cost total

Contribuţii
publice

Contribuţii private
POP

% din
costul
total

% de
contribuţie

POP
Suma % Suma % Suma %

Măsura 1 - Sprijinirea infrastructurii și serviciilor
legate de turism, restructurarea și
redirecționarea activităților economice prin
promovarea ecoturismului; 30.48% 79.31% 145,000.00 100.00% 115,000.00 79% 30,000.00 20.69%
Măsura 2 - Valorificarea produselor pescărești; 28.16% 80.19% 132,500.00 100.00% 106,250.00 80% 26,250.00 19.81%
Măsura 3 - Dobândirea de competențe și
facilitarea pregătirii și punerii în aplicare a
strategiei de dezvoltare locală 5.96% 81.82% 27,500.00 100.00% 22,500.00 82% 5,000.00 18.18%
Măsura 4- Diversificarea activităților prin
promovarea unor locuri de muncă multiple
pentru pescari, prin crearea unor locuri de
muncă suplimentare în afara sectorului
pescuitului; 23.86% 75.00% 120,000.00 100.00% 90,000.00 75% 30,000.00 25.00%
Costuri administrative: Măsura 5 -
Funcționarea Grupului de Acțiune Locală
pentru Pescuit Dunărea de Sud; 11.53% 100.00% 43,500.00 100.00% 43,500.00 100% 0.00 0.00%

TOTAL 100.00% 80.52% 468,500.00 100.00% 377,250.00 81% 91,250.00 19.48%
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Anexa 5. PLANUL DE FINANȚARE
Numele FLAG: Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud
Numele Strategiei:  Plan de Dezvoltare Locala Integrata, Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud
Perioada: 2013

Sume în €

Denumirea măsurilor cuprinse in cadrul strategiei

Ponderea măsurii în
planul de finanţare Cost total

Contribuţii publice
Contribuţii private

POP

% din
costul
total

% de
contribuţie

POP
Suma % Suma % Suma %

Măsura 1 - Sprijinirea infrastructurii și serviciilor legate de
turism, restructurarea și redirecționarea activităților
economice prin promovarea ecoturismului; 33.02% 79.31% 435,000.00 100% 345,000.00 79.31% 90,000.00 20.69%
Măsura 2 - Valorificarea produselor pescărești; 30.51% 80.19% 397,500.00 100% 318,750.00 80.19% 78,750.00 19.81%
Măsura 3 - Dobândirea de competențe și facilitarea
pregătirii și punerii în aplicare a strategiei de dezvoltare
locală 6.46% 81.82% 82,500.00 100% 67,500.00 81.82% 15,000.00 18.18%
Măsura 4 - Diversificarea activităților prin promovarea unor
locuri de muncă multiple pentru pescari, prin crearea unor
locuri de muncă suplimentare în afara sectorului
pescuitului; 25.84% 75.00% 360,000.00 100% 270,000.00 75.00% 90,000.00 25.00%
Costuri administrative: Măsura 5 - Funcționarea Grupului
de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud; 4.16% 100.00% 43,500.00 100% 43,500.00 100.00% 0.00 0.00%

TOTAL 100.00% 79.24% 1,318,500.00 100% 1,044,750.00 79.24% 273,750.00 20.76%
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Anexa 5. PLANUL DE FINANȚARE
Numele FLAG: Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud
Numele Strategiei:  Plan de Dezvoltare Locala Integrata, Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud
Perioada: 2014

Sume în €

Denumirea măsurilor cuprinse in cadrul strategiei

Ponderea măsurii în
planul de finanţare Cost total

Contribuţii publice
Contribuţii

private
POP

% din
costul
total

% de
contribuţie

POP
Suma % Suma % Suma %

Măsura 1 - Sprijinirea infrastructurii și serviciilor legate
de turism, restructurarea și redirecționarea activităților
economice prin promovarea ecoturismului; 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Măsura 2 - Valorificarea produselor pescărești; 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Măsura 3 - Dobândirea de competențe și facilitarea
pregătirii și punerii în aplicare a strategiei de dezvoltare
locală 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Măsura 4 - Diversificarea activităților prin promovarea
unor locuri de muncă multiple pentru pescari, prin
crearea unor locuri de muncă suplimentare în afara
sectorului pescuitului; 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Costuri administrative: Măsura 5 - Funcționarea
Grupului de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de
Sud; 100.00% 100.00% 29,000.00 100.00% 29,000.00 100.00% 0.00 0.00%

TOTAL 100.00% 100.00% 29,000.00 100.00% 29,000.00 100.00% 0.00 0.00%



Plan de Dezvoltare Locala Integrata-FLAG „Dunarea de Sud”

200

Anexa 5. PLANUL DE FINANȚARE
Numele FLAG: Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud
Numele Strategiei:  Plan de Dezvoltare Locala Integrata, Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud
Perioada: 2015

Sume în €

Denumirea măsurilor cuprinse in cadrul strategiei

Ponderea măsurii în
planul de finanţare Cost total

Contribuţii publice
Contribuţii

private
POP

% din
costul
total

% de
contribuţie

POP
Suma % Suma % Suma %

Măsura 1 - Sprijinirea infrastructurii și serviciilor legate de
turism, restructurarea și redirecționarea activităților economice
prin promovarea ecoturismului; 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Măsura 2 - Valorificarea produselor pescărești; 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Măsura 3 - Dobândirea de competențe și facilitarea pregătirii și
punerii în aplicare a strategiei de dezvoltare locală 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Măsura 4 - Diversificarea activităților prin promovarea unor
locuri de muncă multiple pentru pescari, prin crearea unor
locuri de muncă suplimentare în afara sectorului pescuitului; 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Costuri administrative: Măsura 5 - Funcționarea Grupului de
Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud; 100.00% 100.00% 29,000.00 100.00% 29,000.00 100.00% 0.00 0.00%

TOTAL 100.00% 100.00% 29,000.00 100.00% 29,000.00 100.00% 0.00 0.00%
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Alocarea financiară pe cei patru ani a fost realizată ţinându-se cont de previziuni

realiste pentru perioada respectivă, alocându-se o parte mai mare a cheltuielilor de

funcţionare în primii doi ani. În aceşti primi doi ani, activitatea grupului va fi una mai intensă,

presupunând realizarea de acţiuni de animare a teritoriului, informare, evaluare şi selecţie de

proiecte, salarii etc. Acţiunile de animare a teritoriului, atât cele realizate cât şi cele ce

urmează să se desfăşoare, vor avea în vedere mobilizarea fondurilor private. În acelaşi timp,

alocarea pe măsurile 1-5 în al doilea an este mai mare decât cea din primul an întrucât

locuitorii zonei vor trebui conştientizaţi cu privire la orice aspecte legate de grup, fiind

necesar mai mult timp pentru ca aceştia să devină informaţi şi să aplice proiecte în cadrul

strategiei.

Factorii interni sau externi care ar putea afecta finanţarea de-a lungul anilor.

Printre factorii interni care ar putea afecta finanţarea de-a lungul anilor, s-ar
număra modificări ale cheltuielilor salariale, prin adăugarea sau eliminarea din personal sau
prin volumul crescând de lucru, iar printre factorii externi, s-ar număra elemente de natură
macroeconomică, precum creşterea preţurilor (creşterea ratei inflaţiei), modificări de curs
valutar, participarea la diverse evenimente, schimburi de experienţă, activităţi complementare
cu alte programe etc.

Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud respectă criteriul de selecţie nr. 2 d), deoarece
planul financiar prezintă o balanţă corectă a alocării fondurilor intre măsuri, procentul operaţiunilor

private este mai mate decât pentru operaţiunile publice, bugetul propus este corelat cu rezultatele
estimate iar grupul işi demonstrează posibilitatea de mobilizare a fondurilor private prin acţiunile de

animare a teritoriului intreprinse până in prezent, precum şi prin cele desfăşurate in viitor.

Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud respectă criteriul de selecţie nr. 2 e), intrucât
prin această strategie se va produce valoare adaugată produselor pescăreşti şi de acvacultură, se vor

crea noi locuri de muncă, se vor diversifica activităţile economice, va creşte competitivitatea
intreprinderilor, intr-un mod sustenabil, strategia fiind astfel una viabilă.

Strategia indeplineşte criteriul de selecţie nr. 2 c), deoarece planul de activităţi este corelat cu obiectivele
şi rezultatele scontate, resursele umane şi financiare disponibile şi complementare cu măsurile finanţate

prin alte instrumente comunitare şi naţionale. De asemenea, este prezentată modalitatea de
implementare a strategiei.
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5. ASIGURAREA  SUSTENABILITĂŢII  (priorităţi orizontale)

5.1 EGALITATEA DE ŞANSE

Comisia Europeană impune, în fiecare caz de finanţare din partea UE, respectarea

politicii privind egalitatea de şanse.

În acest sens, Comunitatea Europeană a adoptat două legi (sau directive, în

terminologia CE) care protejează persoanele din Uniunea Europeană împotriva discriminării

pe motive de rasă şi origine etnică (pe scurt: Directiva privind egalitatea rasială) şi pe motive

de religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală (pe scurt: Directiva privind

egalitatea la locul de muncă). Cele două directive definesc un set de principii care oferă

oricărei persoane din Uniunea Europeană un nivel minim comun de protecţie legală împotriva

discriminării.

Implicaţii directe asupra rezultatelor prezentei strategii are Directiva privind egalitatea

la locul de muncă. În conformitate cu articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană, UE

se bazează pe principiile libertăţii, democraţiei, respectării drepturilor omului şi a libertăţilor

fundamentale, precum şi pe principiul statului de drept. Aceste principii sunt comune tuturor

statelor membre şi respectă drepturile fundamentale, garantate de Convenţia europeană

pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, aşa cum rezultă din tradiţiile

constituţionale comune ale statelor membre, ca principii generale ale dreptului comunitar.

Principiul egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei este bine stabilit într-un ansamblu

important de acte ale dreptului comunitar şi, în special, în Directiva 76/207/CEE a Consiliului

din 9 februarie 1976 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei

în ceea ce priveşte accesul la încadrare în muncă, formare şi promovare profesională şi

condiţiile de muncă.

În aplicarea principiului egalităţii de tratament, Comunitatea urmăreşte să elimine

inegalităţile şi să promoveze egalitatea între bărbaţi şi femei, având în vedere că femeile sunt

adesea victime ale multiplelor discriminări.
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Dreptul fiecărei persoane la egalitate în faţa legii şi la protecţie împotriva discriminării

constituie un drept universal recunoscut prin Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, prin

Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă

de femei, prin pactele Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile civile şi politice şi,

respectiv, drepturile economice, sociale şi culturale şi prin Convenţia europeană pentru

apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, semnate de toate statele membre;

Convenţia nr. 111 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii interzice discriminarea în ceea ce

priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă.

Carta comunitară a drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor recunoaşte

importanţa combaterii discriminărilor sub toate formele, inclusiv necesitatea luării de măsuri

corespunzătoare în favoarea integrării sociale şi economice a persoanelor în vârstă şi a

persoanelor cu dizabilităţi.

Liniile directoare pentru ocuparea forţei de muncă în 2000, aprobate de Consiliul

European de la Helsinki la 10 şi 11 decembrie 1999, subliniază necesitatea de a promova o

piaţă a muncii favorabilă integrării sociale, formulând un ansamblu coerent de politici

destinate combaterii discriminării faţă de unele grupuri de persoane, cum ar fi persoanele cu

dizabilităţi; se subliniază, deopotrivă, necesitatea de a acorda o atenţie deosebită sprijinirii

lucrătorilor în vârstă, pentru că aceştia să se implice mai mult în viaţa profesională.

Încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă reprezintă elementele esenţiale care

creează premisele garantării şanselor egale pentru toţi şi contribuie într-o mare măsură la

deplina participare a cetăţenilor la viaţa economică, culturală şi socială, precum şi la

dezvoltarea personală.

Consiliul adoptă, la 29 iunie 2000, Directiva 2000/43/CE de aplicare a principiului

egalităţii de tratament între persoane, fără deosebire de origine rasială sau etnică.

Documentul asigură deja protecţia împotriva unor discriminări precum cele legate de

încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă.

Orice discriminare directă sau indirectă pe motive de apartenenţă religioasă sau

convingeri, dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală în domenii reglementate de prezenta
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directivă trebuie să fie interzisă în Comunitate; interdicţia discriminărilor de acest tip trebuie

să se aplice, de asemenea, resortisanţilor din ţări terţe, dar nu vizează diferenţele de

tratament bazate pe cetăţenie şi nu aduce atingere dispoziţiilor privind intrarea şi şederea

resortisanţilor din ţări terţe şi accesul lor la încadrare în muncă şi ocuparea forţei de muncă.

Consiliul, în Recomandarea 86/379/CEE din 24 iulie 1986 privind încadrarea în muncă

a persoanelor cu dizabilităţi din cadrul Comunităţii (1), a stabilit un cadru de orientare care

enumeră exemple de acţiuni pozitive destinate promovării încadrării în muncă şi formării

persoanelor cu dizabilităţi, iar în Rezoluţia din 17 iunie 1999 privind şansele egale în materie

de încadrare în muncă pentru persoanele cu dizabilităţi (2), a afirmat importanţa de a acorda

o atenţie deosebită recrutării, menţinerii în funcţie, formării şi învăţării permanente a

persoanelor cu dizabilităţi.

Angajatorii trebuie să furnizeze amenajări rezonabile pentru a permite persoanelor cu

dizabilităţi care sunt calificate să participe la activităţi de formare profesională sau muncă

remunerată.

Există totuşi exceptări limitate de la principiul egalităţii de tratament, în cazul în care

trebuie păstrat etosul unei organizaţii religioase sau în cazul în care un angajator are nevoie

de un angajat dintr-o anumită categorie de vârstă.

Legislaţia europeană antidiscriminare stabileşte un set consecvent de drepturi şi

obligaţii în toate ţările UE, inclusiv proceduri de asistenţă a victimelor discriminării.

Toţi cetăţenii UE au dreptul:

 la protecţie jurisdicţională împotriva discriminării directe şi indirecte pe motive de rasă

sau origine etnică în legătură cu educaţia, securitatea socială, serviciile medicale şi

accesul la bunuri şi servicii;

 la egalitate de tratament în legătură cu ocuparea forţei de muncă şi formarea

profesională fără deosebire de rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, orientare

sexuală, dizabilităţi sau vârstă;
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 de a acţiona în vederea combaterii discriminării pe motivele menţionate anterior;

 la asistenţă din partea unei organizaţii naţionale care promovează egalitatea de

tratament şi sprijină victimele discriminării rasiale;

 de a depune o plângere printr-o procedură (de conciliere) judiciară sau administrativă

şi de a se aştepta la sancţiuni corespunzătoare pentru cei care se fac vinovaţi de

discriminare.

Obligaţiile angajatorului din UE, sunt:

 să pună în aplicare principiul egalităţii de tratament, fără deosebire de rasă sau origine

etnică, religie sau convingeri, dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală, în legătură cu

ocuparea forţei de muncă şi activităţile de formare profesională;

 să furnizeze amenajări rezonabile care să răspundă nevoilor persoanelor cu

dizabilităţi, inclusiv măsuri corespunzătoare pentru a permite unei persoane cu

handicap să aibă acces la un loc de muncă sau la formare profesională, cu condiţia ca

aceste măsuri să nu presupună o sarcină disproporţionată pentru angajator;

 să ofere acces egal la un loc de muncă, criterii de selecţie şi condiţii de recrutare

egale, orientare profesională sau formare, inclusiv experienţă practică de muncă şi

apartenenţă la organizaţii;

 să întemeieze sistemele de clasificare profesională pentru stabilirea grilei de salarizare

pe aceleaşi criterii, fără deosebire de rasă sau origine etnică, religie sau convingeri,

dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală.

Cea mai răspândită şi, prin urmare, cea mai importantă dintre tipurile de discriminare,

după cum o clasifică Comisia Europeană, o reprezintă discriminarea între sexe.

Egalitatea dintre femei şi bărbaţi reprezintă un drept fundamental, o valoare comună a

Uniunii Europene şi o condiţie necesară pentru atingerea obiectivelor europene de creştere,

angajare şi coeziune socială. Deşi inegalităţile încă există, UE a făcut progrese considerabile

în ultimele decenii în atingerea egalităţii între femei şi bărbaţi, ceea ce se datorează

tratamentului legislativ.
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O mare parte din textele legislative sunt dedicate egalităţii între femei şi bărbaţi. Există

o strategie de egalitate între femei şi bărbaţi pentru perioada 2010-2015, în scopul de a

reduce cât mai mult acest tip de discriminare.
Sursa: http://ec.europa.eu/index_ro.htm

Încă din etapa constituirii sale, Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de

Sud a ţinut seama de aspectele referitoare la egalitatea de şanse şi şi-a propus adoptarea

unei politici în acest sens. De la momentul formării acestuia ca şi parteneriat local, în anul

2010, Grupul şi-a propus respectarea acestui principiu fundamental. O dovadă în acest sens

este prezenţa femeilor în parteneriat.

După cum am observat in capitolele anterioare, o pondere de 13% a grupului este

reprezentată de femei, cu toate că parteneriatul este unul relativ redus numeric, de doar 18

membri.

Mai mult decât atât, pentru fiecare măsură în parte prevazută în strategie, sunt

eliminate din start, oficial sau neoficial, orice criterii discriminatorii de selecţie pentru un

anumit proiect.

Toţi viitorii beneficiari vor fi trataţi în mod egal, indiferent de gen, rasă, vârstă, stare

civilă, situaţie familială, orientare sexuală, etnie, confesiune religioasă, dizabilităţi, activitate

politică sau apartenenţă sindicală.

Programul Operaţional pentru Pescuit oferă o atenţie sporită egalităţii între femei şi

bărbaţi, în ciuda faptului că, la nivel naţional, numărul de femei active în sectorul pescăresc

reprezintă doar 12,5 % din totalul numărului de angajaţi în domeniu. Cu toate acestea,

femeile nu cunosc nicio interdicţie în a-şi manifesta interesul faţă de acest sector de activitate.

În conformitate cu fiecare măsură a axelor POP, propuse de către Grupul de Acţiune

Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud care abordează atent acest aspect delicat, vor fi

realizate şi ghidurile proiectelor prevăzute în prezenta strategie. Structura de management

tehnic va fi responsabilă cu introducerea acestui aspect în ghiduri. De asemenea, va

determina eventualii solicitanţi să semneze un document în care să îşi asume, pe proprie
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răspundere, faptul că vor elimina orice fel de barieră discriminatorie în cazurile în care,

conform obiectivelor fiecărei măsuri, beneficiarii se văd obligaţi să angajeze personal sau să

contracteze colaboratori. Astfel, această politică, mai curând, această stare, va fi transmisă şi

respectată de la Grup, până la cei mai noi actori implicaţi direct sau indirect în aceste

proiecte.

5.2 SUSTENABILITATE   ECOLOGICĂ

Dezvoltarea sustenabilă este dezvoltarea care întâlneşte nevoile actualei generaţii,

fără a compromite posibilitatea ca şi generaţiile viitoare să fie compatibile cu propriile nevoi.

În acest context, mediul şi resursele naturale au importanţă capitală şi trebuie să fie

menţinute pentru a putea susţine activitatea economică. Protecţia mediului stă, în orice caz,

la  baza dezvoltării durabile.

Sustenabilitatea ecologică se referă la nevoia de a proteja sistemele biologice şi fizice

care susţin viaţa. Sustenabilitatea ecologică este unul dintre principiile redutabile care trebuie

integrat de-a lungul tuturor ariilor decizionale.

„Sustenabilitatea” sau „dezvoltare sustenabilă” sunt termeni folosiţi des ca simple

expresii, dar înseamnă din ce în ce mai mult. Sunt concepte ce garantează un mediu pentru

întreaga populaţie, în care se poate trăi pe termen lung, cuprinzând cel puţin trei componente

fundamentale ale dezvoltării sustenabile: păstrarea unui mediu înconjurător funcţional,

bunăstarea economică şi egalitatea socială. În acelaşi fel, şi în acvacultură şi pescuit, pasul

spre sustenabilitate înseamnă nu numai atingerea obiectivelor de mediu, dar şi oferirea de

avantaje economice clare pe termen lung pentru fermieri şi pescari. Sintagma

“sustenabilitate ecologică” îşi pierde adesea adevărata semnificaţie, fiind adeseori folosită de

către persoane publice în diferite ocazii, într-un sens fals şi cu o definire incorectă, doar

pentru a exploata sensul pozitiv al expresiei.

Dezvoltarea sustenabilă (în agricultură, silvicultură, piscicultură) presupune buna

păstrare a pământului, a apei, a plantelor şi a faunei, nu degradează mediul înconjurător, este

potrivită din punct de vedere tehnic, viabilă din punct de vedere economic şi acceptabilă

social.
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Dezvoltarea sustenabilă cuprinde trei dimensiuni: ecologică, economică şi socială.

Toate dimensiunile au importanţă egală şi se influenţează reciproc. Ele nu pot fi separate. În

primul rând, acest model cu cele trei dimensiuni de importanţă egală a fost luat în considerare

pentru îmbunătăţirea poziţiei faţă de îngrijorările produse de mediul înconjurător.

La momentul actual, este absolut necesară o mai bună integrare a acestor trei

obiective pentru a putea atinge dezvoltarea sustenabilă. Focalizarea actuală este asupra

economiei, neglijând adeseori scopurile sociale şi de mediu. De aceea, este imperios necesar

să se creeze un echilibru între aceşti  trei piloni, accentuând sustenabilitatea de mediu pentru

a compensa actuala supraestimare a economiei.

Acvacultura este una dintre cele mai reglementate industrii din Uniunea Europeană.

Producţia de peşte ce foloseşte resursele naturale limitate ale liniilor de coastă şi rezervele de

apă dulce este o chestiune de interes public. Nu este de mirare că toate părţile interesate,

cum ar fi Uniunea Europeană şi guvernele naţionale, organizaţiile non-guvernamentale şi

industria însăşi vor să controleze industria acvaculturii. Pe de cealaltă parte, acest interes a

dus la atât de multe reglementări, documente şi alte comunicări, încât este foarte greu pentru

fermieri să păstreze o viziune de ansamblu asupra acestora, iar fermierii nu îşi doresc decât

să producă peşte sănătos fără să distrugă resursele naturale.

Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud îşi propune promovarea

sustenabilităţii ecologice, menţionând în toate măsurile din strategie obligativitatea de a

respecta acest principiu. Astfel, Grupul va fi deschis la orice soluţie care promite a fi ecologică

pe termen lung şi, în plus, va face sugestii de eventuale proiecte sau activităţi care se pot

implementa cu succes în teritoriu.

Astfel, putem remarca că, prin exprimarea permanentă a acestei necesităţi, atât în

scris, prin prezenta strategie şi prin proiectele ulterioare, cât şi verbal, prin sprijinul oferit

eventualilor solicitanţi în momentul în care îşi manifesta interesul pentru una dintre măsuri,

Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud se obligă a respecta şi a aplica

acest mod de dezvoltare.
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5.3 INOVARE

Un principiu strategic cuprinzător şi important este urmărirea inovării, încurajarea unor

abordări şi soluţii înnoitoare şi antreprenoriale. În această privinţă, este important să se ia în

considerare caracterul adecvat al legăturii dintre inovare, cooperare şi relaţionare. Utilizarea

unor metode eficiente şi noi, realizarea de know-how, acumularea de cunoştinţe şi învăţarea

de la alte persoane permit accesul la o cantitate mare de experienţă şi stimulează inovaţia.

Stimularea inovării este unul din principiile cheie ale Axei 4 din cadrul POP.

Concentrarea pe inovaţie se bazează pe încrederea că, dacă se fac „mai multe lucruri de

acelaşi fel”, e puţin probabil ca zona de pescuit să-şi atingă pe deplin potenţialul şi că ar

trebui căutate soluţii noi la problemele existente.

Inovarea este deseori prost înţeleasă şi poate fi amestecată cu riscul eşecului, în locul

unei înţelegeri a faptului că, în căutarea unor soluţii şi abordări noi, unele proiecte vor fi, în

cele din urmă, sortite eşecului într-o anumită măsură, şi că acest lucru ar trebui permis.

Exemple de inovaţii care apar în mod obişnuit includ:

 felul în care un proiect este dezvoltat sau gestionat;

 cine este implicat în proiect şi cum;

 resursele prin care este susţinut proiectul;

 felul în care sunt identificate, utilizate, diseminate sau comunicate rezultatele;

 felul în care proiectul devine autonom;

 felul în care proiectul se leagă de alte iniţiative.

Înainte de a introduce aceste măsuri în strategie, corelate cu nevoile şi problemele

economice, sociale şi de mediu în ceea ce priveşte sectorul pescăresc, Grupul de Acţiune

La nivelul Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud, implementarea strategiei
este capabilă să producă valoare adăugată şi sustenabilitate, demonstrând în acelaşi timp propria
viabilitate. Se respectă, astfel, criteriul de selecţie nr. 2 e).
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Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud a realizat o acţiune în cadrul măsurii 5.1  POP privind

însuşirea de noi cunoştinţe, şi anume o vizită de studiu la un grup european similar.

Această vizită de studiu a avut loc în Spania, în luna septembrie 2011. Aici, partenerii

Grupului au avut ocazia de a vedea şi testa, în persoană, rezultatele unor proiecte

implementate sau în curs de implementare în cadrul Grupul Local “Litoralul Deltei Ebrului” din

regiunea Catalunya.

Spania este ţara numărul unu din Europa în funcţie de bugetul alocat Programului

Operaţional pentru Pescuit prin FEP. Aici s-au format 25 de grupuri care au primit finanţare

între 300.000 şi 10 milioane euro.

Pin această vizită de studiu membrii Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit

Dunărea de Sud şi-au însuşit cunoştinţe noi, inovative şi au acumulat o experienţă inestimată

de la reprezentanţii spanioli ai Grupului Local “Litoralul Deltei Ebrului”.

Aşa cum s-a putut observa în capitolul 3, „Strategie, obiective şi motivaţie”, prin toate

măsurile elaborate se propune identificarea de maniere inovative, întocmai cerinţelor UE.

5.4. COMUNICARE SI PUBLICITATE

Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud trebuie să facă cunoscută

acţiunea comună a Uniunii Europene şi a autorităţilor publice naţionale, privind sprijinul

acordat în domeniul dezvoltării zonelor pescăreşti. Pentru a asigura o absorbţie cât mai

eficientă a fondurilor europene este foarte important ca un număr cât mai mare de potenţiali

beneficiari să fie informaţi despre sprijinul financiar pe care îl pot obţine prin POP.

Obiectivul principal al acţiunilor de informare şi promovare în zonă îl reprezintă
conştientizarea existenţei şi a importanţei programului, de către public şi, în mod
special:

- a potenţialilor beneficiari, în vederea accesării fondurilor europene destinate

dezvoltării locale integrate;

- a beneficiarilor, privind obiectivele  Axei 4;
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- a administraţiei publice naţionale şi locale, a organizaţiilor profesionale, partenerilor

economici şi sociali, a organizaţiilor neguvernamentale atât pentru accesarea

fondurilor disponibile cât şi pentru diseminarea informaţiilor specifice.

Comunicarea trebuie să fie clară, concisă, concretă, adaptată publicului ţintă şi

coerentă, pe durata întregii perioade de implementare a strategiei locale integrate.

Aceasta se articulează în jurul a trei principii:

- flexibilitatea (capacitatea de a răspunde rapid la semnalele venite din mediul intern

şi extern);

- transparenţa (capacitatea de a furniza informaţii obiective şi corecte referitoare la

activităţile Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud şi la

contribuţia Uniunii Europene);

- eficienţa (prin utilizarea optimă a resurselor în vederea atingerii impactului maxim).

În desfăşurarea activităţilor sale, Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de

Sud asigură respectarea următoarelor principii:

PUBLICITATE - atât Grupul cât şi beneficiarii de proiecte vor fi supuşi regimului de informare

şi publicitate prevăzute în legislaţia referitoare la accesarea fondurilor europene prin FEP;

TRANSPARENŢA - concretizată în absenţa unor acorduri secrete, dosare complete şi

notificarea către părţile interesate a deciziilor luate.

COLABORARE - Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud va realiza acţiuni

de colaborare cu alte grupuri din regiune, precum şi cu alte grupuri din alte comunităţi şi state,

cu publicul şi cu AM- POP.

Pentru că informarea şi comunicarea reprezintă elemente esenţiale atât în etapele

iniţiale, de constituire a parteneriatelor public – private, cât şi ulterior, după selectarea

parteneriatului ca Grup, la nivelul acestuia se vor realiza în continuare acţiuni şi activităţi
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menite să asigure publicitatea Axei 4 POP şi a posibilităţilor de finanţare, buna funcţionare a

Grupului şi implementarea tuturor acţiunilor din cadrul strategiei de dezvoltare locală.

Grupuri-ţintă :

o autorităţile publice locale, precum şi alte organisme competente;

o partenerii economici şi sociali, în special cei din mediul pescăresc;

o comunităţile şi grupurile de voluntari şi rezidenţii din zona programului (în

special cei care lucrează cu femei şi tineri);

o organizaţiile de comerţ şi afaceri (în special pescuit comercial, agricultura,

turismul şi întreprinderi mici şi micro);

o organizaţii non-guvernamentale, în special organismele pentru promovarea

egalităţii;

o organizaţii pentru protecţia şi îmbunătăţirea mediul;

o beneficiarii de proiect şi promotori locali.

Activităţi de promovare şi comunicare şi materialele de publicitate :

o editarea unui buletin informativ FLAG  Dunărea de Sud şi web-site-ului;

o ateliere, seminarii si conferinte;

o editarea şi distribuţia de documente şi rapoarte, inclusiv ale FLAG-ului şi

rapoartele Adunării Generale şi Consiliului Director.

o comunicate de presă şi organizarea de conferinţe de presă.

Transparenţa

Toate procesele-verbale ale adunării generale şi ale consiliului director a FLAG-ului

Dunărea de Sud vor fi la dispoziţia publicului, cu excepţia cazului în care, în aceste procese –

verbale sunt cuprinse informaţii confidenţiale.

Ori de câte ori este posibil, lucrarile adunării generale şi ale consiliului director vor fi

plasate pe site-ul FLAG-ului pentru a se asigura accesul publicului larg.

Planul financiar

Planul de acţiune privind comunicarea şi publicitatea va fi sprijinit prin alocare

financiară pentru implementare. Vor fi alocate resurele financiare necesare  pentru a se

asigura că obiectivele Planului de acţiune privind comunicarea şi publicitatea va fi atins.
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Responsabilitate

FLAG-ul va avea responsabilitatea generală pentru informare şi publicitate. Zilnic,

punerea în aplicare a acestei politici, va responsabilitatea administratorului programului, şi

va fi verifiată de managerul general.

Informaţii pentru solicitanţi

o descrierea FLAG-ului şi a structurilor sale de luare a deciziilor;

o descrierea procedurilor pentru cererea de finanţare ;

o descrierea proiectului şi a sistemului de notare, a sistemului de evaluare

utilizate;

o informare şi orientare pentru a ajuta organizaţiile să aplice pentru sprijin

nerambursabil.

Informaţiile furnizate vor include detalii de contact, nume, adrese, adrese de e-mail şi

numerele de telefon pentru liderul echipei, împreună cu date de contact ale FLAG-ului şi

datele de contacte ale organizaţiilor publice locale, regionale şi naţionale, organizaţii private

şi voluntare care pot explica modul de funcţionare al programul.

FLAG-ul va încerca să implice organizaţii partenere, organismele de formare

profesională, organismele implicate în ocuparea forţei de muncă, organismele de afaceri şi

comerţ, precum şi alte organizaţii non-guvernamentale pentru a se asigura că potenţialii

beneficiari sunt conştienţi de oportunităţile oferite de program.

Informaţii pentru publicul larg

o inscripţionarea siglei Programului Operaţional de Pescuit pe toate publicaţiile,

materialele şi semnele asociate cu proiectele finanţate în cadrul programului;

o acţiuni pentru conştientiza faptul că beneficiarii participă la o operaţiune cofinanţate de

Uniunea Europeană;

o Acţiuni pentru a face cunoscut publicul larg contribuţia programului european POP la

dezvoltarea regiunii Dunărea de Sud;

o Informaţii privind proiectele de succes.

FLAG-ul se va asigura că, informaţii corecte cu privire la activitatea şi deciziile sale,

sunt puse la dispoziţia publicului larg. Aceste informaţii vor include deciziile importante şi

progresele înregistrate în punerea în aplicare globală a programului.
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Calendarul general al activităţilor programului

În primul an de operaţiuni, accentul va fi pe publicitatea programului şi posibilitatea de

a fi implicat. Aceasta va fi realizată prin intermediul unui program de ateliere de lucru şi de

organizare de evenimente şi prin publicitate şi mecanisme specifice de comunicare, site-ul

web şi materiale informaţionale.

Acţiunile de promovare prevăzute pentru Grup se vor repeta în funcţie de nevoile de

informare identificate după fiecare etapă de implementare, ţinând cont de faptul că aceste

acţiuni constituie tehnici specifice de comunicare, esenţiale în derularea campaniilor de

informare atât a celor adresate publicul larg cât şi a celor orientate către potenţialii beneficiari.

Totodată, în vederea eficientizării acţiunilor de promovare, Grupul va externaliza o

serie de activitităţi cum ar fi: tipărirea materialelor informative (design, format s.a.), precum şi

alte activităţi specifice ce decurg din procesul de promovare. Vor fi elaborate: materiale

informative (pliante, broşuri, ghiduri, afişe etc.), spoturi tv şi radio şi un web-site destinat în

mod special strategiei locale integrate.

De asemenea, Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud va pune la

dispoziţia potenţialilor beneficiari informaţii privind fluxul accesării fondurilor pentru pescuit, ce

va include: tipurile de investiţii eligibile, eligibilitatea beneficiarilor, plafoanele maxime alocate,

condiţiile de eligibilitate, procedurile administrative legate de accesul la finanţare, procedura

de examinare a cererilor de finanţare, criteriile de selecţie a proiectelor precum şi numele

persoanelor de contact responsabile cu activitatea de informare şi comunicare a strategiei.

Acţiunile specifice de promovare şi instruire a potenţialilor beneficiari privind implementarea

strategiei locale integrată sunt realizate în conformitate cu nevoile identificate, urmărindu-se

acoperirea tuturor domeniilor de interes corespunzătoare măsurilor cuprinse.

Vor fi distribuite în cadrul teritoriului Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit

Dunărea de Sud chestionare pe baza cărora vor fi identificate persoanele fizice şi/sau

juridice, publice sau private, care şi-au manifestat interesul în a accesa fonduri prin

intermediul Axei 4 POP. Această bază de date este una deschisă, aflată într-un proces de

actualizare permanentă. În acest sens, contactul direct cu potenţialii beneficiari şi alte

asociaţii şi organizaţii care, la rândul lor, pot disemina informaţiile primite, reprezintă

principala metodă prin care se va realiza actualizarea şi completarea bazei de date.
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Promovarea directă prin intermediul pliantelor, broşurilor, direct mailing se va realiza utilizând

informaţiile cuprinse în baza de date, informaţii ce sunt selectate în urma campaniilor de

informare şi a sondajelor de opinie derulate în mediul rural.

Lipsa informaţiilor şi accesul dificil la informaţie specializată al persoanelor din mediul

rural reprezintă o barieră în calea implementării proiectelor şi au un efect advers asupra

dorinţei potenţialilor beneficiari de a iniţia noi afaceri în zonă.

Acţiunile propuse pentru informarea potenţialilor beneficiari se vor desfăşura începând

cu perioada de pregătire a Planului de Dezvoltare Locală Integrată, cât şi pe toată perioada

implementării acestuia.

Evaluările efectuate pe parcursul implementării Planului vor fi de natură să aprecieze

impactul comunicării, precum şi buna înţelegere a acţiunilor, iar criteriile utilizate pentru

realizarea evaluărilor vor face referire cel puţin la următoarele aspecte:

 Evoluţia numărului dosarelor depuse;

 Evoluţia numărului de potenţiali beneficiari care au accesat informaţia conţinută în

materialele informative (afişe, pliante, ghiduri, broşuri etc.);

 Evoluţia profilului celor care depun proiecte în funcţie de egalitatea şanselor;

 Numărul de accesări website pentru obţinerea de informaţii din domeniul dezvoltării

rurale.

Politica de comunicare poate fi adaptată în funcţie de rezultatele evaluării, iar

propunerea de modificare va fi prezentată în Adunarea Generală a Grupului de Acţiune

Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud.

În ceea ce priveşte informarea beneficiarilor strategiei, aceştia trebuie să cunoască

natura fondurilor europene în vederea implementării corespunzătoare a proiectelor.

Astfel, în momentul semnării contractului, se va preciza în mod explicit categoria

sprijinului financiar acordat – respectiv în baza Axei 4 POP, suma alocată, contribuţia

fiecăruia.
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Aşadar, Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud va informa

beneficiarii cu privire la apelurile de selecţie şi la măsurile care pot fi accesate şi, totodată, va

publica lista beneficiarilor care primesc sprijin, destinaţia financiară şi sumele contribuţiei

publice.

Acţiunile propuse pentru informarea beneficiarilor vor avea loc pe întreaga perioada a

implementării proiectului.

Publicul larg va fi informat despre finanţarea POP prin:

- Plăcuţe explicative aplicate pe toate investiţiile a căror valoare eligibilă este de peste 500.000

euro, conform art. 32 şi 33 din REGULAMENTUL NR. 498/ 2007 al CE. Plăcuţa va include

emblema Uniunii Europene şi trimitere la aceasta, trimitere la FEP şi o declaraţie ce va

evidenţia valoarea adaugată a ajutorului acordat;

- Plăcuţe explicative instalate în biroul Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de

Sud;

- Publicarea constantă a unor rapoarte trimestriale şi anuale.

Pentru a sublinia şi populariza oportunităţile şi exemplele de succes legate de

implementarea planului, precum şi implicarea comunitară în sectorul pescăresc românesc,

Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud va publica pe site un Raport Anual

de progres care va cuprinde informaţii concrete privind implementarea acestuia, precum şi

lista completă a beneficiarilor care au accesat ajutoare financiare. De asemenea, în mod

constant, pe parcursul perioadei de implementare, va informa prin anunţuri şi comunicate de

presă evenimentele şi acţiunile semnificative.

Acţiunile propuse pentru informarea publicului larg se vor desfăşura începând cu

perioada de pregătire a strategiei şi vor continua pe toată perioada implementării, până la

evaluarea rezultatelor acesteia. Pentru informarea publicului larg vor avea loc campanii

specifice la începutul implementării Planului, pentru a acoperi o gamă cât mai largă de

potenţiali beneficiari. La sfârşitul perioadei de implementare, campaniile vor fi organizate în

scopul informării publicului asupra rezultatelor, a experienţei dobândite şi a beneficiarilor care

au accesat prin FEP ajutoare financiare.
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