
                      
 

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: “REDUCEREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI PRIN ACHIZIȚIA 

DE ECHIPAMENTE NEPOLUANTE PENTRU ACTIVITATEA PESCARILOR 

AUTORIZAȚI DIN ZONA PESCĂREASCĂ DUNĂREA VECHE - BRAȚUL MĂCIN” 

Beneficiar: ASOCIAȚIA PESCARILOR TURCOAIA  

Perioada de implementare: 29.09.2020 – 08.09.2021 

 

Obiectivul general al proiectului vizează reducerea impactului asupra mediului prin achiziția de 

echipamente nepoluante pentru activitatea pescarilor autorizați din zona pescărească Dunărea 

Veche - Brațul Măcin. 

Ideea de proiect o reprezintă protejarea mediului prin achiziționarea unor echipamente 

„prietenoase” cu mediul înconjurător (normă de poluare, consum combustibil etc.), îmbunătățirea 

și consolidarea activității pescarilor cât și protejarea resursei acvatice vii și a mediului 

înconjurător în zona pescărească Dunărea Veche - Brațul Macin. 

Ce s-a realizat prin proiect: Prin implementarea proiectului ASOCIAȚIA PESCARILOR 

TURCOAIA a achiziționat 8 ambarcațiuni cu motor de 5 CP confecționate din fibră de sticlă 

adaptate cerințelor pescarilor în conformitate cu normele legale de poluare reducând timpul de 

utilizare a ambarcațiunilor de pescuit vechi și poluante, pentru activități conexe activității de 

pescuit, respectiv activitățile de asigurare a securității pescarilor și de protecție a mediului 

înconjurător, aducând astfel plus-valoare prin consolidarea sectorului pescăresc și asigurând un 

pescuit responsabil în concordanță cu normele de protecție a mediului.  

Este un proiect de interes colectiv având drept scop dotarea Asociației Pescarilor Turcoaia cu 

ambarcațiuni ce vin în sprijinul pescarilor, membri ai asociației ce vor fi utilizate pentru 

deplasarea rapidă între punctele de acostare și locurile de pescuit, desfășurarea activităților de 

supraveghere sau decolmatare a canalelor ce fac legătura între cursul Dunării – Brațul Măcin, km 

0 - 98 și bălțile inundabile în vederea eliberării puietului captiv, acțiuni de supraveghere a 

fondului piscicol, activități de aprovizionare a pescarilor aflați la locurile de pescuit. 

 

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

protecția mediului, un principiu important pentru Beneficiar, principiu care se reflectă în 

achiziția ambarcațiunilor și contributia, prin implementarea proiectului, la diminuarea somajului 

din teritoriu. 

Valoare totală proiect: 108.366,60 lei/ 24.305,62 euro 

Valoarea finanțării nerambursabile: 108.366,60 lei/ 24.305,62 euro, din care: 

FEPAM: 81.274,95 lei/ 18.229,21 euro 

Bugetul de stat: 27.091,65 lei/ 6.076,41 euro. 


