
                      
 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA INTEGRATA A ZONEI PESCARESTI DUNAREA VECHE - BRATUL MACIN 

 

FIȘĂ PROIECT FINALIZAT  
 

Proiect finanțat din FEPAM în cadrul „Strategiei de dezvoltare locală integrată a zonei pescărești 

Dunărea Veche – Brațul Măcin” 

 

Titlul proiectului: “ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE COLECTARE ȘI TRANSPORT 

A PEȘTELUI PESCARILOR AUTORIZAȚI DIN ZONA DUNĂRE VECHE – BRAȚ MĂCIN” 

Beneficiar: ASOCIAȚIA PESCARILOR TURCOAIA  

Perioada de implementare: 21.03.2019 – 31.01.2020 

 

Obiectivul general al proiectului vizează consolidarea, dezvoltarea și diversificarea activităților 

economice în zona pescărească Dunărea Veche – Brațul Măcin, jud. Tulcea. 

Ideea de proiect o reprezintă îmbunătățirea condițiilor de colectare și transport al peștelui pentru 

pescarii autorizați - membri ai Asociației Pescarilor Turcoaia, aflați în localitățile Măcin, 

Carcaliu, Turcoaia, Peceneaga, Smârdan și Ostrov către Centrul de colectare și primă vânzare 

situat în localitatea Turcoaia, județul Tulcea. 

Ce s-a realizat prin proiect: Prin implementarea proiectului Asociația Pescarilor Turcoaia a 

achiziționat un mijloc de transport pește (autoutilitară cu refrigerare), modern și eficient care va 

asigura pentru toți membrii săi transportarea în condiții optime a peștelui de la barcă/acostare la 

punctul de primă vânzare. Rezultatul proiectului va duce la eficientizarea activității pescarilor 

comerciali în sensul predării rapide a peștelui către centrul de primă vânzare. 

 

Impactul proiectului asupra zonelor de pescuit și acvacultură vizează în primul rând 

îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activității zilnice pentru pescarii autorizați de pe Brațul 

Măcin - Dunărea Veche, la care se adaugă protecția mediului, un principiu important pentru 

Beneficiar, principiu care se reflectă în achiziția autoutilitarei de transport pește „prietenoasă" cu 

mediul înconjurător (normă de poluare, consum combustibil, etc) și contribuția, prin 

implementarea proiectului, la diminuarea somajului din teritoriu prin crearea unui nou loc de 

munca. 

Valoare totală proiect: 145.526,00 lei/ 32.640,13 euro 

Valoarea finanțării nerambursabile: 145.526,00 lei/ 32.640,13 euro, din care: 

FEPAM: 109.144,50 lei/ 24.480,10 euro 

Bugetul de stat: 36.381,50 lei/ 8.160,03 euro. 


