
                      
 

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: „CREȘTEM MARI, TRĂIND PE MALUL DUNĂRII”- Campanie de 

conștientizare și educare a publicului privind protecția mediului, ecologizarea și exploatarea 

responsabilă a resursei acvatice vii din zona Dunărea Veche - Brațul Măcin 

Beneficiar: ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DOBRE VLĂDESCU” TURCOAIA 

Perioada de implementare: 27.02.2020 – 27.07.2021 

 

Obiectivul general al proiectului vizează educarea și conștientizarea publicului privind protecția 

mediului și ecologizarea unor zone situate pe malul drept al Dunării – Brațul Măcin, km 40 – km 

33, în imediata apropiere a loc. Turcoaia, jud. Tulcea. Implementarea acestui proiect vizează 

îndeplinirea O4 - Protejarea și promovarea mediului din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală 

Integrată a Zonei Pescărești Dunărea Veche - Brațul Măcin a FLAG Macin. 

Ideea de proiect o reprezintă protejarea mediului prin acțiuni de educare și conștientizare, 

cunoașterea legislației referitoare la protecția mediului, dezvoltarea competențelor sociale ale 

elevilor, responsabilizarea și antrenarea tinerei generații în activități ecologice în vederea 

păstrării unui mediu sănătos. 

Ce s-a realizat prin proiect: 

Prin implementarea proiectului, beneficiarul a realizat și dotat (cu echipamente informatice: 

tablă, videoproiector, cameră foto, aer condiționat, multifuncțională, etc și mobilier: birou, scaun, 

mese, etc) un Centru școlar de educație ecologică și protecție a mediului în cadrul ȘCOLII 

GIMNAZIALE „DOBRE VLĂDESCU” TURCOAIA.  Pornind de la acest centru și prin 

implicarea activă a profesorilor, elevilor, părinților și a factorilor de decizie din localitate, a fost 

derulată o campanie de educație și conștientizare a populației localității Turcoaia în ceea ce 

privește protecția mediului și necesitatea implicării tuturor în activități de natură ecologică. 

Au fost constituite echipe cu numele de "Patrule de mediu", care au derulat atât acțiuni de natură 

informativ-educativă, de conștientizare a populației, cât și activități de ecologizare a unor zone 

verzi situate pe malul drept al Dunării - Brațul Măcin. 

 

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

protejarea mediului prin derularea acțiunilor de ecologizare, accesul responsabil la resursa 

acvatică vie din zona Dunărea Veche – Brațul Măcin pentru dezvoltarea unui comportament ce 

va conduce la protejarea mediului. 

Valoare totala proiect: 133.712,70 lei/ 29.990,51 euro 

Valoarea finanțării nerambursabile: 133.712,70 lei/ 29.990,51 euro, din care: 

FEPAM: 100.284,53 lei/ 22.492,88 euro 

Bugetul de stat: 33.428,17 lei/ 7.497,63 euro. 


