
                      
 

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: “CREARE DE SISTEME DE SIGURANȚĂ ȘI ÎMPOTRIVA 

BRACONAJULUI PENTRU ACTIVITATEA PESCARILOR AUTORIZAȚI DIN ZONA 

DUNĂREA VECHE - BRAȚUL MĂCIN” 

Beneficiar: ASOCIAȚIA PESCARILOR TURCOAIA  

Perioada de implementare: 10.08.2020 – 10.08.2021 

 

Obiectivul general al proiectului vizează crearea de măsuri de siguranță și împotriva 

braconajului pentru pescarii deținători de autorizație de pescuit comercială din zona pescărească 

Dunărea Veche - Brațul Măcin – prin achiziția unei ambarcațiuni cu motor de intervenție rapidă. 

Ideea de proiect o reprezintă pescuitul care are tradiție în zonă, activitatea fiind moștenită din 

tată în fiu, membrii Asociației Pescarilor Turcoaia considerând că protejarea mediului și 

efectuarea unui pescuit responsabil vor asigura transmiterea activității către generațiile viitoare. 

Ce s-a realizat prin proiect: Prin implementarea proiectului de interes colectiv ASOCIAȚIA 

PESCARILOR TURCOAIA a achiziționat un echipament performant – o ambarcațiune cu motor 

dotată cu GPS, sonar, radiotelefon, veste de salvare etc. și peridoc transport necesară în cadrul 

activităților de asigurare a siguranței pescarilor, membrii ai ASOCIAȚIEI PESCARILOR 

TURCOAIA și de descurajare a braconajului în apele Dunării - Brațul Măcin. Prin achiziționarea 

mijlocului de intervenție rapidă pe apă a crescut capacitatea beneficiarului de a asigura paza, 

protecția și raportarea în timp util către organele abilitate să intervină asupra actelor de barconaj 

cu care se confruntă pescarii comerciali autorizați din zona pescărească Dunărea Veche – Brațul 

Măcin. 

 

Impactul proiectului asupra zonelor de pescuit si acvacultură vizează asigurarea unui pescuit 

responsabil în concordanță cu normele de protecție a mediului iar rezultatul proiectului a dus la 

exploatarea durabilă a resursei acvatice vii și a redus impactul asupra mediului prin combaterea 

fenomenului de braconaj, 

 

Valoare totală proiect: 153.655,70 lei/ 34.463,54 euro 

Valoarea finanțării nerambursabile: 153.655,70 lei/ 34.463,54 euro, din care: 

FEPAM: 115.241,78 lei/ 25.847,66 euro 

Bugetul de stat: 38.413,92 lei/ 8.615,88 euro. 


