
                      
 

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: “AMENAJARE ȘI ECOLOGIZARE ZONĂ AGREMENT LAC COMUNA 

HAMCEARCA” 

Beneficiar: COMUNA HAMCEARCA  

Perioada de implementare: 16.04.2019 – 31.03.2021 

 

Obiectivul general al proiectului constă în asigurarea cadrului pentru dezvoltarea durabilă a 

zonei FLAG Dunărea Veche – Brațul Măcin prin valorificarea potențialului natural și economic 

existent, asigurând echilibrul între sistemele socio-economice și potențialul natural, 

diversificând, dezvoltând și eficientizând sectoarele economiei zonale pentru a îmbunătăți 

calitatea vieții oamenilor. 

Ideea de proiect o reprezintă realizarea unei investiții pentru bunăstarea socială a comunității 

prin valorificarea patrimoniului natural al Lacului Hamcearaca care va deservi întreaga 

comunitate din localitățile Balabancea, Căprioara, Hamcearca (reședința) și Nifon. 

Ce s-a realizat prin proiect: 

Prin implementarea proiectului au fost realizate următoarele activități: 

• salubrizarea și ecologizarea Lacului Hamcearaca, respectiv tăierea stratului vegetal (stuf, 

ierburi etc) acvatic, subacvatic, de pe margine, curățarea gunoaielor, buturugilor, PET-

urilor, vegetației plutitoare, diverse deșeuri etc.  

• amenajarea a 13 pontoane plutitoare de acostare, pentru a înlesni deplasarea pe apă atât a 

pescarilor pentru desfășurarea activităților  curente, cât și a comunității și a turiștilor 

veniți în zona Flag, în desfășurarea activităților de agrement;  

• achiziția unei bărci cu motor și un peridoc compatibil pentru întreținerea și ecologizarea 

periodică a lacului de către angajații primăriei cu sprijinul comunității locale; 

• achiziția a 12 buc bărci cu vasle și peridoc compatibil, care vor fi puse la dispoziția 

populației/turiștilor în desfășurarea activităților de agrement turistic; 

• achiziția a 12 pubele de gunoi pentru colectarea selectivă a gunoiului din zona lacului. 

 

Impactul proiectului asupra zonelor de pescuit și acvacultură vizează îmbunătățirea calității 

vieții comunităților prin valorificarea patrimoniului natural, asigurarea facilităților de acostare 

pentru ambarcațiuni în Comuna HAMCEARCA, parte a zonei FLAG, creșterea siguranței la 

îmbarcare și debarcare prin amenajarea de facilități la acostare, crearea de facilități de 

desfășurare a activităților de agreement. 

 

Valoare totală proiect: 529.914,62 lei/ 118.854,91 euro 

Valoarea finanțării nerambursabile: 529.914,62 lei/ 118.854,91 euro, din care: 

FEPAM: 397.435,96 lei/ 89.141,18 euro 

Bugetul de stat: 132.478,66 lei/ 29.713,73 euro. 


