
CAP. I STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA INTEGRATA 

1.1 SINTEZA STRATEGIEI  

Strategia de dezvoltare locala integrata a zonei pescaresti Dunarea Veche - Bratul Macin se 

doreste a fi cadrul pentru o dezvoltare durabila a zonei, prin valorificarea potentialului 

economic, natural si uman existent, asigurand echilibrul intre sistemele socio-economice si 

potentialul natural, diversificand, dezvoltand si eficientizand sectoarele economiei zonale, 

pentru a imbunatati calitatea vietii oamenilor. Constituirea FLAG Dunarea Veche – Bratul 

Macin precum si elaborarea Strategiei s-a realizat printr-o abordare care pune in prim plan 

viziunea si implicarea comunitatii in atingerea obiectivelor propuse, de tip bottom-up (de jos in 

sus), valorificand punctele forte si atuurile sociale, de mediu si economice ale comunitatii aflate 

pe teritoriul sau. Oportunitatea oferita de Progrmul Operational pentru Pescuit si Afaceri 

Maritime 2014-2020 a mobilizat actorii importanti din toate categoriile din teritoriu sa isi 

uneasca viziunea si principiile si sa actioneze in cadrul unui parteneriat format din 

reprezentanti ai intereselor socio-economice zonale, membrii privati si reprezentantii 

societatii civile reprezintand 75% din totalul membrilor, printre acestia regasindu-se si o 

asociatie de pescari  - ASOCIATIA PESCARILOR TURCOAIA, care reprezinta interesele a 36 

pescari comerciali. Zona pescareasca Dunarea Veche - Bratul Macin, formata din 10 UAT-uri 

din judetul Tulcea  (comunele Carcaliu, Cerna, Daeni, Hamcearca, Horia, Ostrov, Peceneaga, 

Smirdan, Turcoaia si orasul Macin) este coerenta din punct de vedere geografic si ocupa o 

suprafata de 730,85 Km2. Populatia zonei este de 26.667 locuitori. La nivelul zonei sunt 

integistrate 5 unitati de acvacultura, cu un numar de 16 salariati in acvacultura, la nivelul a 

5 UAT-uri din teritoriu - Horia, Smirdan, Peceneaga, Turcoaia si Cerna (50%), in timp ce 

pescuitul comercial se practica (conform certificatelor de inregistrare fiscala ale pescarilor 

comerciali) pe raza a 6 UAT-uri (Turcoaia, Smirdan, Carcaliu, Macin, Peceneaga, Ostrov 

(>50%). O parte semnificativa a zonei pescaresti Dunarea Veche - Bratul Macin este acoperita 

de arii protejate - situri de importanta comunitara (SCI) si situri de protectie speciala 

avifaunistica (SPA). Astfel, ca urmare a acestui fapt, in baza art. 32 (3) din Regulamentul (UE) 

1305/2013, art. 9 din Regulamentul (UE) 1307/2013, O.U.G. nr. 3/2015 si Ordinului M.A.D.R. 

nr. 619/2015, toate cele 10 UAT-uri ale FLAG-ului sunt declarate zone defavorizate de 

conditii naturale specifice. Din punct de vedere demografic, zona pescareasca Dunarea 

Veche - Bratul Macin este amenintata de depopulare si are o capacitate redusa de a se 
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regenera demografic. Lipsa de diversificare a activitatilor economice, lipsa locurilor de munca, 

practicarea agriculturii/pescuitului de subzistenta, utilizarea nerationala a resurselor naturale 

sunt puncte slabe ale zonei pescaresti, care, prin interventia financiara a POPAM se pot 

transforma in puncte forte. Tot prin interventie strategica, punctele forte ale teritoriului si 

avantajele pot fi valorizate financiar (patrimoniul natural si antropic bogat, cerere in crestere 

pentru turismul de nisa - pescaturism, ecoturism). Astfel, masurile propuse in Strategie vizeaza 

cresterea atractivitatii si competitivitatii zonei pescaresti prin consolidarea sectorului pescaresc 

concomitent cu protejarea mediului si contracararea fenomenului de epuizare a resurselor 

naturale, prin dezvoltarea activitatilor economice alternative sectorului pescaresc, prin  

conservarea identitatii locale si valorificarea patrimoniului natural si cultural si prin crearea 

premiselor pentru cresterea calitatii vietii locuitorilor zonei pescaresti. Solutiile identificate 

constituie actiuni finantabile in cadrul Strategiei iar prin implementarea lor la nivel local se 

preconizeaza obtinerea urmatoarelor rezultate de impact: dezvoltarea de activitati 

complementare/diversificare in sprijinul dezvoltarii sectorului pescuit si acvacultura din zona, 

dezvoltarea activitatilor si infrastructurii suport pentru pescuit si acvacultura, dezvoltarea unor 

servicii de calitate in turism, cresterea veniturilor si a nivelului de trai, diminuarea pronuntata a 

somajului prin crearea sau mentinerea de locuri de munca (36 locuri ENI), cresterea nivelului 

de calificare si educatie pentru populatia din zona si cresterea potentialului de ocupare printr-o 

adaptabilitate mai crescuta a persoanelor care finalizat programe de formare profesionala (prin 

actiuni finantabile in cadrul Masurii 1 si cresterea vizibilitatii si a atractivitatii zonei pescaresti, 

protejarea mediului si cresterea calitatii vietii locuitorilor zonei pescaresti Dunarea Veche - 

Bratul Macin (prin actiuni finantabile in cadrul Masurii 2, demonstrand astfel coerenta 

Strategiei cu nevoile identificate si obiectivele specifice. In vederea asigurarii 

implementarii eficiente a Strategiei consideram ca este necesara implicarea efectiva a 

sectorului privat in realizarea obiectivelor convenite, in acest sens stabilind contributia 

proprie a beneficarilor privati la nivelul a 511.000 euro (25,55% din valoarea totala a 

Strategiei de 2.000.000 euro). Pentru implementarea dar si pentru monitorizarea 

implementarii Strategiei/ proiectelor FLAG Dunarea Veche Bratul Macin va folosi atat 

expertiza angajatilor proprii din cadrul aparatului tehnic dar si expertiza atrasa, care sa 

completeze capacitatile existente intern.  
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2.2 MĂSURI STRATEGICE (fișe și calendar de implementare) -  Maxim 10 pag. 

Măsurile strategice prevăzute în strategie corespund priorităților și obiectivelor identificate 

și reprezintă principalul instrument pentru punerea în aplicare a strategiei. 

Nr. Măsura Tip operațiune Cod 
1 Revitalizarea zonei pescaresti Dunarea veche - 

Bratul Macin prin consolidarea sectorului 
pescaresc si dezvoltarea sectoarelor 
complementare 
- Turism 
- Procesare, prelucrare, comercializare, 

marketing produse pescaresti   
- Activități complementare, diversificare 
- Formare, educație, reconversie profesională 

 
 
 
 
- Diversificare 
- Creare de valoare 

adaugata 
- Diversificare  
- Sociocultură 

 
 
 

107 
106 

 
107 
109 

2  Protejarea mediului, valorificarea 
patrimoniului natural si cultural si cresterea 
calitatii vietii in zona pescareasca Dunarea 
Veche - Bratul Macin  
- Protejarea mediului 
- Revitalizarea identității locale, promovarea 

patrimoniului natural si cultural 
- dezvoltarea locală și guvernanța resurselor 

locale de pescuit 

 
 
 

- Mediu 
- Sociocultură 

 
- Buna guvernanta 

 
 
 

108 
109 

 
110 

Funcționarea grupului de acțiune locală 
- Costuri de 
funcționare și animare 

111 

Indicatorii de rezultat și țintele propuse: 

Nr. Obiective Indicatori de rezultat 
Ținte pentru 

indicatori 

1 

Consolidarea 
sectorului de pescuit si 
acvacultura prin 
diversificarea 
activităților economice 
si valorificarea 
resurselor locale 

Indicatori FLAG: 
- Număr actiuni consolidare/inovare pescuit 

- Număr actiuni diversificare/conexe pescuit:  
 

  5 
 4 

2 

Conservarea identității 
locale si promovarea 
potențialului turistic al 
zonei 

Indicatori FLAG: 
- Număr actiuni valorificare patrimoniu 

 
 

 1 
 

3 
Crearea și menținerea 
de locuri de munca  

4.1 - Locuri de muncă create (ENI) 
4.2 - Locuri de muncă menținute(ENI) 
Indicatori FLAG: 
- Număr acțiuni bunastare sociala 

 15 
 63 
 6 

4 
Protejarea și 
promovarea mediului 

Indicatori FLAG: 
-Număr actiuni protejarea mediului mediului 

 
  6 

 



Prezentăm corelarea dintre obiective și măsuri: 

Obiective Măsuri 
Obiectivul 1 (O1) Măsura 1  
Obiectivul 2 (O2) Măsura 2 
Obiectivul 3 (O3) Măsura 1  
Obiectivul 4 (O4) Măsura 2 

Fișele măsurilor și calendarul de implementare 

Măsura nr. 1 

Revitalizarea zonei pescaresti Dunarea veche - Bratul Macin prin 

consolidarea sectorului pescaresc si dezvoltarea sectoarelor 

complementare 

Obiectivul 

măsurii și 
raportul cu 

strategia de 

dezvoltare – 

miza 

intervenției 

Obiectiv - masura contribuie la indeplinirea O1.Consolidarea sectorului 

pescaresc si diversificarea activităților economice prin valorificarea 
resurselor locale si a O3. Crearea și menținerea de locuri de munca Miza 

– măsura contribuie la atingerea obiectivelor POPAM – PU4 a) valoare 

adăugată, crearea de locuri de muncă, atragerea tinerilor și promovarea 
inovării și b) sprijinirea diversificării în cadrul sau în afara pescăriilor 
comerciale, a învățării pe tot parcursul vieții și a creării de locuri de 
muncă  în zonele de pescuit și acvacultură 

Domenii de 

acțiune 

Promovarea pescuitului durabil, eficient, inovator si competitiv  

Diversificarea activităților economice în beneficiul sectorului pescaresc 

Dezvoltarea turismului sustenabil 

Formare, educație, reconversie profesionala 

Complementa-

ritate și 
delimitare 

Măsură 1 este complementară cu următoarele măsuri de finanțare: 
POPAM 2014-2020 

- Măsura I.23 Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitații și 
adăposturi  
- Măsura II.2 Investiții productive în acvacultură 

- Măsura IV.4 Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură 

PNDR 2014-2020 

- Măsura 6.2 Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone 
rurale 

- Măsura 6.4 Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole 

- Masura 19.2 LEADER 2014-2020, SDL GAL Muntii Macinului - 

Dunarea Veche 

Delimitare: acesta masura finanteaza consolidarea si diversificarea 

sectorului pescaresc catre activitati complementare (turism pescaresc, 

mestesugarit specific ariei piscicole etc) in timp ce SDL Leader 

finanteaza sectorul agricol si diversificarea activitilor agricole catre 

sectoare non-agricole (agroturism etc). 

POR 20140-2020 



Axa prioritară 2: Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi 
mijlocii  

Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea 

durabila a turismului 

POCU 2014-2020 - AP3 Locuri de muncă pentru toți 
Delimitare: prin prezenta măsură sunt urmărite doar activitățile și 
resursele umane implicate în domenii conexe / complementare 

pescuitului (turism cu specific pescăresc, activități cu impact asupra 
domeniului pescuitului și acvaculturii sau persoane din zona de pescuit / 
acvacultură) 

Beneficiari 

țintă 

Beneficiari publici: 

–  UAT-uri sin zona pescareasca Dunarea Veche - Bratul Macin prin 

reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale in vigoare; 

- Asociatiile de dezvoltare intercomunitara realizate intre UAT-urile din 

zona pescareasca Dunarea Veche - Bratul Macin si infiintate conform 

legislatiei nationale in vigoare 

- Institutii publice,  regii autonome etc din zona pescareasca Dunarea 

Veche - Bratul Macin; 

Beneficiari privati (cu sediul in zona pescareasca Dunarea Veche - 

Bratul Macin): 

– Persoane juridice: (societati comerciale, PFA, II, IF, etc.); 

– Organizatii/Asociatii de pescari; 

– Organizatii de producatori; 

– ONG-uri 

Parteneriate incheiate intre categoriile de mai sus. 

Criterii 

orientative de 

selecție 

Contribuția la obiectivele strategiei 
- numărul de locuri de muncă generate sau menținute pe unitatea de 
ajutor financiar nerambursabil solicitat 

- domeniul de activitate vizat de proiect 

- proiecte depuse de pescari sau membrii famileii pescarului care isi 

diversifica activitatea 

Calitatea si relevanta proiectului 

- coerenta proiectului din punct de vedere al activităților propuse, al 
obiectivelor si rezultatelor 

- proiecte care deservesc mai mult de o localitate/mai mult de un 

beneficiar 

- proiecte depuse in parteneriat 

- proiectele ce promoveaza actiuni inovative (solutii noi/ inovative la 

probleme vechi) 

- calitatea documentației, gradul de maturitate al proiectului 
- utilizarea de noi tehnologii 

Viabilitatea economică şi tehnică 



- indicatorii de performanță economico – financiară a proiectului 
- capacitatea economico-financiară a solicitantului, corelat cu 
dimensiunea investiției propuse 

- sustenabilitatea tehnica si financiara a proiectului dupa incetarea 

finantarii nerambursabile 

Contributia proiectului la politicile transversale ale UE 

Tipuri de 

acțiuni 
(exemple) 

Direcția 1 de acțiune (consolidare/inovare pescuit): infiintare puncte de 

desfacere a produselor pescăreşti (hala comercializare peşte, piață de 
peşte); reabilitare spatii de depozitare peşte; infiintare/reabilitare spații 
pentru depozitare echipamente pescăreşti;dezvoltarea procesarii, 

comercializarii si marketingului produselor piscicole si promovarea 

consumului de produse piscicole in zona,  infiintare centre de siguranță 
și repaus pentru pescari, creare sisteme de securitate pentru activitatea 

pescarilor, impotriva braconajului, infiintare centre de service pentru 

ambarcațiuni pescăreşti, realizare atelier pentru producția și reparația de 
unelte și scule de pescuit, achiziția de mijloace specializate de transport  
pește, magazine mobile si alte elemente cu impact pentru sectorul de 
pescuit și acvacultura etc 

Direcția 2 de acțiune (diversificare/activitati conexe pescuitului): 

realizarea de unități de cazare, unitati de alimentatie publica, 

spatii/servicii agrement cu specific pescaresc (pensiuni, camping, 

restaurant, ponton-restaurant, cherhana etc), achizitie/adapatare 

ambarcatiuni si dotari aferente pentru pescaturism, ecoturism etc, 

dezvoltarea sectorului mestesugaresc etc 

Direcția 3 de acțiune (formare, educatie, reconversie): formare 

profesională, instruire, furnizarea de servicii de educație corelate cu 

domeniul de pescuit și acvacultură etc 

Alocare 

financiară 
totală 

   

4.930.293,36 lei 

Proporția din 
total strategie 

  32,87%din totalul strategie   14.994.868,33 lei (exclusiv cheltuielile de 

funcționare)  

Cofinanțare / 
contribuția 
beneficiarilor 

Grupa 1 (organism de drept public; întreprindere cu gestionarea unor 

servicii de interes economic general - regii autonome, organizatii de 

producători din domeniul pescuitului comercial sau al acvaculturii, 
recunoscute şi asociatii profesionale de pescari din domeniul pescuitului 

comercial sau al acvaculturii, recunoscute):. 

- 100% din cheltuielile eligibile totale 

Grupa 2 (operaţiunea asigură accesul publicului la rezultatele sale şi 
aceasta îndeplinește unul dintre criteriile următoare: i) este în interesul 

colectiv; ii) are un beneficiar colectiv; iii) are caracteristici inovatoare, 

după caz, la nivel local) 



- 90% din cheltuielile eligibile totale 

Grupa 3 (IMM-uri  - societati comerciale, PFA, II, IF etc) 

- 50% din cheltuielile eligibile totale  

Rezultate și 
beneficii 

așteptate 

Rezultate calitative: 

- Dezvoltarea de activități complementare în sprijinul dezvoltării 
sectorului pescuit și acvacultură din zonă 

- Dezvoltarea activităților și infrastructurii suport pentru pescuit și 
acvacultură 

- Dezvoltarea unor servicii de calitate în turism, în zona pescărească 

- Creșterea calității vieții locuitorilor din zona pescărească 

- Creșterea veniturilor și a nivelului de trai în zonă 

- Diminuarea pronunțată a șomajului prin crearea sau menținerea de 
locuri de muncă 

- Cresterea nivelului de calificare si educatie pentru populația din zonă 

Rezultate cantitative: 

- Număr actiuni consolidare/inovare pescuit :    5 

- Număr actiuni diversificare/conexe pescuit:  4 

- Numar locuri de munca ENI:   18, dintre care 13 create si 17 

mentinute. 

 

1. Obiective specifice:  

- Consolidarea sectorului pescaresc  

- Valorificarea resurselor locale 

- Crearea și menținerea de locuri de muncă 

- Dezvoltarea și valorificarea potențialului turistic 

- Dezvoltarea sectoarelor complementare pescuitului și acvaculturii 
2. Argumentare - Măsura 1 urmareste sprijinirea sectorului de pescuit și dezvoltarea 

activităților conexe. Practicarea unui pescuit durabil, eficient si inovator si adaugarea de 

plus valoare resursei piscicole reprezinta deziderate ale zonei. Dezvoltarea prin domenii 

conexe este potrivita atât din perspectiva complementarității măsurilor de finanțare cât și 
din perspectiva resurselor și potențialului existent în zonă, a nevoilor și oportunităților 
identificate. De asemenea, resursa umană disponibilă în zonă și potențialul economic 
recomandă sprijinirea activităților economice și dezvoltarea antreprenoriatului din sectoare 
precum meșteșugăritul, activități tehnice corelate cu domeniul piscicol, etc. Măsura este 
menită să contracareze punctele slabe și amenințările identificate în urma consultării cu 
factorii locali si analizei contextului socio-economic a zonei pescaresti Dunarea Veche - 

Bratul Macin. 

3. Contribuția la dezvoltarea durabilă - Masura 1 cuprinde actiuni care raspund 

obiectivelor Fondului European pentru Pescuit si Afaceri Maritime in ceea ce priveste 

valoarea adăugată, sprijinirea diversificării şi a creării de locuri de muncă în zonele de 
pescuit şi acvacultură cu respectarea obiectivelor cuprinse in Strategia Naţională pentru 
Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030. Actiunile propuse vor avea ca 



efect direct o scadere a presiunii asupra resursei prin dezvoltarea activitatilor 

complementare pescuitului, crearea de noi locuri de munca in zona FLAG si adaugarea de 

valoare produselor locale. Elaborarea proiectelor se va face cu respectarea prevederilor 

legislatiei de mediu, a ariilor protejate si a siturilor Natura 2000. Se va avea in vedere ca in 

cadrul proiectelor care prevad investitii sau achizitionarea de ambarcatiuni sa se respecte 

normativele de mediu privind poluarea mediului (apa, aer, sol).  Potenţialii beneficiari vor fi 
evaluaţi luându-se în considerare contribuţia lor la dezvoltarea durabilă şi nu se vor acorda 
finanţări proiectelor care au efecte adverse sau consecinţe negative asupra mediului 
înconjurător 
4. Caracter inovator - Caracterul inovator al proiectelor va fi un element urmărit în 
evaluarea și selecția proiectelor. Ca și acțiuni inovative recomandate punctăm: metode 
inovative de promovare și/ sau formare pentru ocuparea noilor locuri de muncă; adoptarea 
unei maniere inovatoare de către beneficiar în dezvoltarea sau gestionarea unui proiect; 
atragerea, într-o manieră inovatoare, a resurselor în cadrul unui proiect; auto-susținerea 
proiectului prin modalități inovative; inovatie in relationarea proiectului cu alte initiative. 

5. Valoarea adăugată a implementării măsurii  - Masura 1 va contribui la realizarea 

Obiectivului specific 4 din FEPAM  de creştere a gradului de ocupare a forţei de muncă şi 
sporire a coeziunii teritoriale. În acest sens se urmareste crearea de locuri de muncă şi 
sprijinirea inserţiei profesionale, atât în cadrul sectorului pescaresc (procesare, marketing) 
cât şi în afara lui (turism, educaţie). Diversificarea spre activităţi alternative şi 
complementare (precum turismul) va contribui la consolidarea economiei locale, asigurând 

în acelaşi timp un nivel mai ridicat de protecţie a mediului. Masura sustine infiinţarea de 
noi întreprinderi si antreprenoriatul. 

6. Beneficiari direcți / indirecți (grup țintă) 
Beneficiarii direcți sunt solicitanții de sprijin (UAT-uri, ADI-uri, IMM-uri, ONG-uri si 

celelalte categori de beneficiari eligibil, conform descrierii de mai sus).  

Beneficiari indirecți sunt populația din zona de implementare, prin locurile de munca 
generate la care vor avea acces, veniturile suplimentare generate  și calitatea vieții mai 
bună, agentii economici care vor beneficia de dezvoltarea economică a zonei, de serviciile 
și produsele introduse în circuit ca urmare a implementării proiectelor, autoritățile publice 

care vor beneficia de colectări superioare in privința taxelor și impozitelor operatorilor 
economici și ale angajaților acestora. 

Tabel centralizator cantitativ Măsura 1 

Nr de 
proiecte 
estimate 

Cost 
estimat / 
proiect 

(euro/lei) 

Estimarea 
alocării 

financiare 
totale pe 
măsură 

Contribuția 
POPAM – 
măsură 

(euro / lei) 

Contribuția 
BN – măsură 

(euro / lei) 

Contribuția 
beneficiarilor 

(euro/lei) 

1 2 3 = 4+5 4 5 6 

 8 

 

119.904,92 

 lei 

 

4.930.293,36 

 lei 

  
 3.697.720,02 

 lei 

  
 

1.232.573,34 

 
1.786.967,00 

 lei 



 lei 

  

Măsura nr. 2 

Protejarea mediului, valorificarea patrimoniului natural si cultural si 

cresterea calitatii vietii in zona pescareasca Dunarea Veche - Bratul 

Macin 

Direcții de 
acțiune 

Protejarea mediului 

Valorificarea patrimoniului natural si cultural, promovarea identitatii locale  

Stimularea investitiilor care sa conduca la bunastarea sociala a zonei  

Obiectivul 

măsurii și 
raportul cu 

strategia de 

dezvoltare – 

miza 

intervenției 

Obiectiv - masura contribuie la indeplinirea O2. Conservarea identității 
locale si promovarea potențialului turistic al zonei si a O4. Protejarea și 
promovarea mediului 

Miza: Măsura contribuie la atingerea obiectivelor POPAM – PU4 c) 

Sporirea și capitalizarea atuurilor de mediu ale zonelor de pescuit și 
acvacultură inclusiv operațiunile care vizează atenuarea schimbărilor 
climatice; d) Promovarea bunăstării sociale și a patrimoniului cultural  în 

zonele de pescuit și acvacultură 

Domeniul de 

acțiune 

Protejarea mediului 

Valorificarea atuurilor zonei (patrimononiu natural, cultural, identitate 

locala) 

Crestetea calitatii vietii in zona    

Complemen 

-taritate și 
delimitare 

Măsură 2 este complementară cu următoarele măsuri de finanțare: 
PNDR 2014-2020 

- Măsura 7: Servicii de baza si reinnoirea satelor in zonele rurale  

- Masura 19.2: LEADER, SDL GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche 

POR 2014-2020 

Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și 
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural  
POIM 2014-2020 

Axa prioritară 4: Protecția mediului prin măsuri de conservare a 
biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor 

poluate istoric 

Axa prioritară 5: Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea 
și gestionarea riscurilor 
Prin Măsura 2 ne propunem să finanțăm proiecte de dimensiuni mici, cu 
impact local. 

Beneficiari 

țintă 

Beneficiari publici: 

–  UAT-uri sin zona pescareasca Dunarea Veche - Bratul Macin prin 

reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale in vigoare; 

- Asociatiile de dezvoltare intercomunitara realizate intre UAT-urile din zona 

pescareasca Dunarea Veche - Bratul Macin si infiintate conform legislatiei 

nationale in vigoare 



- Institutii publice,  regii autonome etc din zona pescareasca Dunarea 

Veche - Bratul Macin; 

Beneficiari privati (cu sediul in zona pescareasca Dunarea Veche - Bratul 

Macin): 

– Persoane juridice: (societati comerciale, PFA, II, IF, etc.); 

– Organizatii/Asociatii de pescari; 

– Organizatii de producatori; 

– ONG-uri 

Parteneriate incheiate intre categoriile de mai sus. 

Criterii 

orientative de 

selecție 

Calitatea proiectului 

- coerenta proiectului din punct de vedere al activităților propuse, al 
obiectivelor si rezultatelor  

- proiecte care deservesc mai mult de o localitate/mai mult de un beneficiar 

- proiecte depuse in parteneriat 

- proiectele ce promoveaza actiuni inovative (solutii noi/ inovative la 

probleme vechi) 

- calitatea documentației, gradul de maturitate al proiectului 
Viabilitatea economică şi tehnică 

- protecția mediului  
- şanse / oportunităţi egale  
- beneficiile economice și sociale pentru comunitate 

- complementaritatea/ sinergia cu alte proiecte aflate in implementare  

Tipuri de 

acțiuni 
(exemple) 

Direcția 1 de acțiune (investitii pentru protejarea mediului): realizarea de 

infrastructuri sau achiziția de echipamente pentru protecția si conservarea 

mediului; achiziția de echipamente/lucrari specifice pentru decolmatare si 
îngrijirea malurilor, inlocuirea motoarelor de ambarcatiuni vechi, poluante 

cu unele cu emisii reduse, instalatii ecologice, sisteme de iluminat cu 

panouri solare, campanii de informare, constientizare privind protejarea 

mediului; campanii de ecologizare in zona pescareasca etc 

Direcția 2 de acțiune (valorificarea patrimoniului natural, cultural, a 

identitatii locale): organizare evenimente de promovare a valorilor si 

traditiilor locale (festivaluri, targuri cu specific pescaresc si local, ateliere de 

creatie), infrastructura specifica pentru activitati culturale (muzeu local, sat 

pescaresc, centru cultural, centru de expozitii, punct de informare etc), 

amenajare/reabilitare trasee tematice; amenajare pontoane, pasarele, 

foisoare de observare, realizarea de lucrari de specialitate/promovare 

(ghiduri, pliante, harti, filme, monografii); proiecte cu caracter inovator (ex: 

harti online, portaluri de promovare) etc 

Direcția 3 de acțiune (investitii pentru bunastare sociala): servicii de baza, 

amenajare spatii verzi, parcuri, plaje publice, terenuri de sport, achizitia de 

echipamente pentru intretinere curatenie, spatii verzi; achizitia de camere 

de supraveghere etc 



Alocare 

financiară 
totală 

   10.064.574,97 lei 

 

Proporția din 
total strategie 

  67,12% din totalul strategie   14.994.868,33 

 (exclusiv cheltuielile de funcționare)  

Cofinanțare / 
contribuția 
beneficiarilor 

Grupa 1 (organism de drept public; întreprindere cu gestionarea unor 

servicii de interes economic general - regii autonome, organizatii de 

producători din domeniul pescuitului comercial sau al acvaculturii, 
recunoscute şi asociatii profesionale de pescari din domeniul pescuitului 

comercial sau al acvaculturii, recunoscute):. 

- 100% din cheltuielile eligibile totale 

Grupa 2 (operaţiunea asigură accesul publicului la rezultatele sale şi 
aceasta îndeplinește unul dintre criteriile următoare: i) este în interesul 
colectiv; ii) are un beneficiar colectiv; iii) are caracteristici inovatoare, după 
caz, la nivel local) 

- 90% din cheltuielile eligibile totale 

Grupa 3 (IMM-uri  - societati comerciale, PFA, II, IF etc) 

- 50% din cheltuielile eligibile totale  

Rezultate și 
beneficii 

așteptate 

Rezultate calitative: 

- Prezervarea resurselor naturale ale zonei si dezvoltarea durabila a zonei 

- Creșterea calității vieții locuitorilor din zona pescărească 

- Creșterea atractivitatii zonei 
Rezultate cantitative: 

- Număr actiuni protejarea mediului : 6 

- Număr actiuni valorificare patrimoniu:   1  

- Număr acțiuni bunastare sociala:  6 

- Numar locuri de munca ENI:   18, dintre care 2 create si 46 mentinute 

1. Obiective specifice 

- Sporirea atuurilor de mediu si incurajarea investitiilor care vizazea protejarea mediului 

- Promovarea patrimoniului natural si cultural al zonei 

- Cresterea bunastarii sociale  

2. Argumentare - Pentru zona pescareasca Dunarea Veche - Bratul Macin, patrimoniul 

natural reprezenta unul dintre principalele atuuri, valoarea acestuia fiind recunoscuta la nivel 

european, prin declararea unor suprafete importante situri Natura 2000. Pentru ca valoarea 

patrimoniului sa nu fie periclitata, se impun masuri specifice de protejare a zonei si de 

promovare a investitiilor care sa vina in sprijinul naturii. Un alt atuu al zonei il reprezinta 

patrimoniul cultural, coroborat cu cel istoric si traditiile populate, care prin actiuni de 

conservare si valorificare vor contribui la creşterea calităţii vieţii şi atragerea de investiţii in 
zona, la dezvoltarea activităţilor turistice, la crearea unor noi pieţe de muncă. Bunastarea 
sociala si calitatea vietii locuitorilor din zona raman dezideratele primordiale ale unei strategii 

locale, in care locuitorul reprezinta pionul principal, in acest sens incluzand in cadrul Masurii 

actiuni care sa duc la aceste obiective.  



3. Contribuția la dezvoltarea durabilă - Măsura 2 se incadreaza in obiectivele POPAM 

privind protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice prin directiile de actiune definite 

(interventii directe in scopul protejarii mediului si promovarii patrimoniului natural). 

Elaborarea proiectelor in cadrul masurii se va face cu respectarea prevederilor legislatiei de 

mediu, a ariilor protejate si a siturilor Natura 2000. Se va avea in vedere ca in cadrul 

proiectelor care prevad investitii sau achizitionarea de ambarcatiuni sa se respecte 

normativele de mediu privind poluarea mediului. Potenţialii beneficiari vor fi evaluaţi luându-

se în considerare contribuţia lor la dezvoltarea durabilă şi nu se vor acorda finanţări 
proiectelor care au efecte adverse sau consecinţe negative asupra mediului înconjurător. 
4. Caracter inovator - Caracterul inovator al proiectelor va fi un element urmărit în evaluarea 
și selecția proiectelor. Ca și acțiuni inovative recomandate punctăm: metode inovative de 
promovare și/ sau formare pentru ocuparea noilor locuri de muncă; adoptarea unei maniere 
inovatoare de către beneficiar în dezvoltarea sau gestionarea unui proiect; atragerea, într-o 

manieră inovatoare, a resurselor în cadrul unui proiect; auto-susținerea proiectului prin 
modalități inovative; 
5. Valoarea adăugată a implementării măsurii 
Măsurile vor contribui în mod direct la protecția mediului, valorificarea resurselor naturale și 
de mediu precum și la creșterea atractivității zonei. 
6. Beneficiari direcți / indirecți (grup țintă) 
Beneficiarii direcți sunt solicitanții de sprijin, autoritățile publice, UAT-uri, instituții publice, 
regii autonome sau beneficiarii privați, ONG-uri, asociații, intreprinderi, după caz. 
Beneficiari indirecți sunt populația din zona de implementare, prin dezvoltarea durabilă a 
zonei, creșterea atractivității, a turismului sau a activităților economice desfășurate în zonă 
– care impreuna conduc la creșterea nivelului de trai, agentii economici (turism, servicii, 
producatori locali) care vor beneficia de pe urma promovarii zonei si transformarii in 

destinatie turistica. 

Tabel centralizator cantitativ Măsura 2 

Nr 
proiecte 
estimate 

Cost 
estimat / 
proiect 

(euro/lei) 

Estimarea 
alocării 

financiare 
totale pe 
măsură 

Contribuția 
POPAM – 
măsură 

(euro / lei) 

Contribuția 
BN – măsură 

(euro / lei) 

Contribuția 
beneficiarilor 

(euro/lei) 

1 2 3 = 4+5 4 5 6 

 15 
 

490.752,92 
 lei 

 
 

10.064.574,97  
lei 

 
 

7.548.431,23 
 lei 

 
 2.516.143,74 

 lei 

 
491.327,00 

 lei 

Calendar de implementare: 

 

Masura 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 



Masura 1   x x x x  x  x  x 

Masura 2   x x x x  x  x  x 

Functionare si animare   x x x x x x x 

 



2.3 Rezultate așteptate – max 4 pag 

Implementarea cu succes a strategiei de dezvoltare conduce la îndeplinirea obiectivelor 

propuse, la dezvoltarea durabila a zonei prin consolidarea sectorului pescaresc, 

valorificarea potențialului turistic, a resurselor naturale, culturale și umane și la 

creșterea implicită a calității vieții pentru locuitorii din zonă. 

Fiecare dintre măsurile propuse are un rol determinant și în același timp cuantificabil în 

vederea atingerii obiectivelor. Sunt vizate toate domeniile cu impact pentru o dezvoltare 

durabilă: sectorul economic, de mediu și social. 

Rezultatele punctuale așteptate ca urmare a implementării strategiei sunt direct corelate 

cu măsurile de finanțare propuse. Rezultatele reprezintă efectul imediat al implementării 

proiectelor finanțate.  

Măsura 1 - Revitalizarea zonei pescaresti Dunarea veche - Bratul Macin prin 

consolidarea sectorului pescaresc si dezvoltarea sectoarelor complementare 

Măsura 1 contribuie la atingerea obiectivelor O1.Consolidarea sectorului pescaresc si 

diversificarea activităților economice prin valorificarea resurselor locale si a O3. Crearea 

și menținerea de locuri de munca. 

Rezultate așteptate: 

✓ Rezultate calitative (de impact): 

- Dezvoltarea de activități complementare în sprijinul dezvoltării sectorului pescuit 

și acvacultură din zonă 

- Dezvoltarea activităților și infrastructurii suport pentru pescuit și acvacultură 

- Dezvoltarea unor servicii de calitate în turism, în zona pescărească 

- Creșterea calității vieții locuitorilor din zona pescărească 

- Creșterea veniturilor și a nivelului de trai în zonă 

- Diminuarea pronunțată a șomajului prin crearea sau menținerea de locuri de 

muncă 

- Cresterea nivelului de calificare si educatie pentru populația din zonă 

- Creșterea potențialului de ocupare printr-o adaptabilitate mai crescută a 

persoanelor care finalizat programe de formare profesionala 
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✓ Rezultate cantitative: 

- Număr actiuni consolidare/inovare pescuit finantate :   5 

- Număr actiuni diversificare/conexe pescuit finantate:  4 

- Numar locuri de munca ENI (create si mentinute):   18 

 

Măsura 2 - Protejarea mediului, valorificarea patrimoniului natural si cultural si 

cresterea calitatii vietii in zona pescareasca Dunarea Veche - Bratul Macin 

Măsura 2 contribuie la atingerea obiectivelor O2. Conservarea identității locale si 

promovarea potențialului turistic al zonei si a O4. Protejarea și promovarea mediului 

Rezultate așteptate: 

✓ Rezultate calitative (de impact): 

- Protejarea mediului 

- Prezervarea resurselor naturale ale zonei si dezvoltarea durabila a zonei 

- Creșterea calității vieții locuitorilor din zona pescărească 

- Creșterea vizibilitatii si a atractivitatii zonei pescărești 

- Atragerea turiștilor în zona pescărească 

✓ Rezultate cantitative: 

- Număr actiuni protejarea mediului finantate : 6 

- Număr actiuni valorificare patrimoniu finantate:  1 

- Număr acțiuni bunastare sociala finantate: 6 

- Numar locuri de munca ENI:   18 

În concluzie, implementarea cu succes a strategiei de dezvoltare va conduce la 

dezvoltarea economică durabilă a zonei, creșterea calității vieții locuitorilor din zonă, 

creșterea locurilor și oportunităților de muncă, scăderea șomajului.  

Dezvoltarea de activități conexe acvaculturii va contribui inclusiv la dezvoltarea acestui 

domeniu. 

Prin implementarea prezentei strategii de dezvoltare integrată se urmărește 

îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din zona pescărească și creșterea competitivității 

economice a zonei pescărești în condițiile unei exploatări durabile a resurselor. 
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Aşa cum rezultă din cele menţioante mai sus, implementarea strategiei va avea ca 

impact semnificativ diminuarea dezechilibrelor existente la nivelul FLAG Dunărea 
Veche – Brațul Măcin, cu accent pe stimularea dezvoltării echilibrate şi pe 
revitalizarea zonei pescăreşti (inclusiv prevenirea creării de dezechilibre la nivel 
local) precum şi stimularea cooperării teritoriale în vederea dezvoltării economice 
sociale durabile. 
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CAP. III PLANUL DE ACTIUNE 

 

3.1. Transpunerea obiectivelor in actiuni  

 

In urma consultarilor factorilor locali de decizie a fost infiintat FLAG Dunarea Veche – Bratul 

Macin, dobandind personalitate juridica prin Hotararea Judecatoreasca de infiintare din data 

30.09.2016. FLAG Dunarea Veche-Bratul Macin este constituit pe o perioada nedeterminata, 

conform dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

In conformitate cu prevederile statutare, scopul constituitii FLAG Dunarea Veche – Bratul 

Macin este elaborarea si punerea in aplicarea a strategiei de dezvoltare locala plasata sub 

responsabilitatea comunitatii pentru zona pescareasca Dunarea Veche - Bratul Macin.  

Pentru atingerea scopului, dupa selectia Strategiei, la nivelul FLAG se vor realiza urmatoarele 

activitati, conform graficului estimativ de implementare, structurat pe 7 ani (14 semestre), din 

momentul semnarii deciziei de finantare si pana la finalul anului 2023 (n+3): 

 

 

In vederea derularii unui mecanism de implementare a strategiei performant, care sa 

asigure atingerea indicatorilor stabiliti, FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin va indeplini 

urmatoarele sarcini: 

• va constitui organisme de lucru proprii care sa contribuie la implementarea Strategiei de 

Dezvoltare Locala (Comitetul de selectie a proiectelor, Comisia de solutionare a contestatiilor; 

Compartimentul administrativ); 

• va organiza actiuni de animare si informare a teritoriului. Activitatile de animare vor fi 

proportionale cu nevoile identificate la nivelul teritoriului. FLAG va utiliza diferite mijloace pentru 

                                      Perioada estimata 
Activitate planificata 

Semestre 

I II
 

II
I 

IV
 

V
 

V
I 

V
II
 

V
II

I 

IX
 

X
 

X
I 

X
II
 

X
II

I 

X
IV

 

Animare teritoriu si promovare masuri               

Derulare sesiuni depunere proiecte               

Evaluare proiecte               

Monitorizare proiecte finantate               

Informare privind activitatea FLAG               

Activitati de management               
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a informa comunitatea locala cu privire la posibilitatile de finantare existente in cadrul strategiei 

(seminarii, conferinte, work-shop-uri tematice, comunicate in mass media locala, realizarea de 

materiale tiparite de promovare, existenta unei pagini de internet dedicata FLAG). 

• va concepe o procedura scrisa de evaluare si selectie a proiectelor,nediscriminatorie si 

transparenta, prin intocmirea unor criterii de selectie obiective, care sa asigure evitarea 

conflictelor de interese. Procedura derulata va garanta ca cel putin 51% din voturile privind 

deciziile de selectie vor fi exprimate de partenerii care nu au statut de autoritati publice; 

procedura de selectie va asigura coerenta cu strategia de dezvoltare locala plasata sub 

responsabilitatea comunitatii, fiind acordata prioritate operatiunilor, in functie de contributia 

adusa la atingerea obiectivelor si prioritatile strategiei;  

• va pregati si publica apeluri de selectie, prin intocmirea Ghidurilor masurilor FLAG si a 

Fiselor de evaluare si selectie; 

• va intocmi o procedura de monitorizare a proiectelor selectate in cadrul sesiunilor de 

depunere de proiecte; 

• va intocmi cererile de rambursare si dosarele de achizitii aferente costurilor de 

functionare si animare a zonei pescaresti; 

• va asigura participarea personalului administrativ la sesiuni de instruire in domenii 

relevante implementarii strategiei; 

• va derula alte activitati specifice domeniilor: financiar, contabilitate, juridic, resurse umane; 

• va intocmi o procedura interna de monitorizare si evaluare a stadiului implementarii 

strategiei (va fi elaborat un Plan de evaluare interna); 

• va initia actiuni si va participa la proiecte de cooperare internationala si transnationala; 

 

Resursele umane vor fi asigurate in mod transparent prin promovarea egalitatii dintre barbati 

si femei, a integrarii de gen, cat si prin prevenirea oricarei discriminari pe criterii de sex, origine 

rasiala sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala, in acest scop 

realizandu-se o Procedura de recrutare si selectie a personalului, in conformitate cu Codul 

Muncii. Atributiile si activitatile la care participa fiecare angajat sunt detaliate in Fisele de post. 

Structurile de conducere, administrare si control ale Asociatiei Grupul de actiune locala in 

domeniul pescuitului Dunarea Veche - Bratul Macin sunt: 

- organul de conducere este Adunarea Generala; 
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- organele de administrare sunt Consiliul Director si Directorul Executiv al Asociatiei 

(denumit si Manager FLAG); 

- Controlul financiar intern al Asociatiei poate fi asigurat de catre un membru al Asociatiei 

care nu face parte din Consiliul Director sau de catre o persoana din exteriorul Asociatiei, 

numita de catre Adunarea Generala. 

La acestea se adauga organisme de lucru proprii care contribuie la implementarea 

Strategiei de Dezvoltare Locala, respectiv Comitetul de selectie a proiectelor; Comisia de 

solutionare a contestatiilor; Aparatul tehnic. 

Mentionam ca membrii comitetului de selectie vor fi numiti de Asociatia Generala pentru 

fiecare apel de proiecte in parte. Pentru evitarea situatiei de conflict de interese, din comitetul 

de selectie nu vor face parte reprezentati ai membrilor FLAG - ului care depun proiecte in 

cadrul apelului de proiecte respectiv. 

 

 

 

Selectia si inscrierea noilor membri ai FLAG - ului se va realiza in baza regulamentului stabilit 

de Consiliul Director al FLAG-ului si in conditiile aprobate de Adunarea Generala a Asociatilor. 

Rezulta din cele detaliate mai sus faptul ca FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin are structura 

organizatorica potrivita pentru implementarea prezentei strategii. 

ADUNAREA GENERALA

APARAT TEHNIC FLAG

CONTROL 

FINANCIAR

CONSILIUL 

DIRECTOR

(Presedinte si 

Director 

executiv)

COMITETUL DE 

SELECTIE

COMISIA  DE 

CONTESTATII

MANAGER FLAG

ASISTENT 

PROIECT SI 
REL PUBLICE

EXPERT 

EVALUARE/

MONITORIZARE

ANIMATOR

EXPERTIZA 

ATRASA

RESPONSABIL 

FINANCIAR

APARAT TEHNIC FLAG 
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CAP. V PLANUL FINANCIAR - Maxim 5 pagini 
 

5.1 Tabelele financiare 
Tabelele financiare detaliate, care prevăd toate sursele de finanțare pe perioada programului. Costurile generale cu personalul, 

administrarea și funcționarea vor trebui alocate pe an, ținând cont de sursele din care urmează să provină 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor de cheltuieli 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

CA
P I 

CHELTUIELI DE PERSONAL 
(Cap I=1.1+1.2+1.3) 

 
 

119.468,00 

  

202.162,00 

 

205.369,49 

   

226.855,03 

  

236.520,00 

  

552.392,00 

  

696.048,48 

1.1 
Cheltuieli cu Salarii (pentru personalul propriu- 
venitul net) 

 
 68.236,00 

 

  

115.728,00 

  

117.434,00 

  

130.558,70 

  

136.064,00 

 

308.844,00 

 

 391.170,97 

1.2 
Contribuții salarii (pentru personalul propriu-
angajat/angajator) 

 
  

51.232,00 

 

 86.434,00  87.434,00 

   

96.296,33 

  

100.456,00 

  

238.548,00 299.879,00 

1.3 Diurne deplasare (interne si externe)  

 0,00  0,00   501,49  0,00   0,00   5.000,00 

 

 

4.998,51 

CA
P II 

BUNURI SI SERVICII  
(Cap II=2.1+2.2+…2.13)  

   5.030,60 

   

39.558,43   17.192,59 

   

26.434,48   23.323,13   98.907,81  105.718,27 

2.1 Furnituri de birou (rechizite, tonere)  
  0,00   1.628,24   2.144,14   4.102,36   1.255,86  5.934,70 

 

 5.934,70 

2.2 Materiale pentru curatenie  
  0,00   595,93  0,00  1.337,20   575,34 

 

 3.745,77 

 

 3.745,77 

2.3 
Utilitati (energie, canal, apa, utilitati pentru 
spatiile utilizate in scopul proiectului) 

 
  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 

0,00 

2.4 
Carburanti si lubrifianti (pentru autoturismul 
propriu din dotare 300l/luna) 

 
  0,00  0,00   28,22   3.099,34  2.842,32 

 

 12.716,34 

 

 11.313,79 

2.5 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet  
  203,18 

  

810,84  759,32   734,34   746,56 

 

 4.966,65 

 

 4.779,11 

2.6 
Materiale prestari servicii cu caracter functional 
(contracte prestari servicii, materiale necesare 
proiectului) 

 
   472,86 

   

28.680,05   8.807,30   14.077,22  17.396,17 

 

 37.114,58 

 

 45.515,13 

2.7 Obiecte de inventar  
 

0,00   603,56  0,00   1.040,66   0,00 

 

 3.177,89 

 

 3.177,89 

2.8 
Deplasari, detasari, transferuri interne 
(deplasare cu alte alte mijloace de transport 
decât autoturismul FLAG, cazare, etc) 

 
  4.124,16 

 

 5.070,51  4.856,44  0,00    0,00 

 

 5.474,45 

 

 5.474,45 
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2.9 
Deplasari in strainatate  
(transport, cazare) 

 
 0,00   782,43  0,00   0,00    0,00 

 

 12.108,79 

 

 12.108,79 

2.10 
Carti, publicatii si materiale documentare 
(necesare derularii proiectului) 

 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.11 Pregatire profesionala pentru personalul propriu  

 0,00  0,00  0,00   0,00    0,00 

 

 

9.500,00 

 

 9.500,00 

2.12 Reclama si publicitate  
 230,40   1.386,87   597,17 

 

 2.043,36  506,88 

 

 4.168,66 

 

  4.168,66 

2.13 Chirie         

CA
P III 

CHELTUIELI DE CAPITAL  
(Cap III- 3.1+3.2+3.3) 

 
  7.800,00  23.765,00   66.948,83   2.765,54   378,48  25.736,14 

 

 4.215,79 

3.1 Mobilier, aparatura birotica si alte active   
  7.800,00  18.765,00   0,00  1.440,00  0,00 

 

 21.681,77   0,00 

3.2 Alte active fixe (IT - programe, licente, etc)  
  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00 

  

0,00 

 

0,00 

3.3 
Autoturism si echipamente/consumabile 
aferente autoturismului propriu FLAG 

 
  0,00 0,00  66.948,83  1.325,54  378,48  4.054,37  4.215,79 

 TOTAL cheltuieli fara TVA   
   

132.298,60 

 

265.485,43 

  

289.510,91 

 

256.055,05 

 

260.221,61 

 

677.035,94 

 

 805.982,54 

 Total TVA   2.177,39  9.320,01  14.459,15  3.043,86  1.487,17  21.381,68  16.897,64 

 Total pe perioada de funcționare    2.755.356,98 
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5.2. Planul de finanțare a strategiei pentru perioada 2017 – 2023 (lei/Euro) 

 

 

Denumire
a 

măsurilor 
cuprinse 
in cadrul 
strategiei 

Ponderea măsurii în 
planul de finanțare 

Cost total 
Contribuții publice 

POPAM 
Cofinanțare beneficiari 

% din 
costul 
total 

% de 
contribuți
e POPAM 

Suma ** % Suma** % Suma** % 

(1)= (3)/ 
total 

plan % 

(2)=(5)/ 
total 

contrib. 
POPAM% 

(3)=(5)+(7) 
(4)=(6)+(8

) 
(5) 

(6)=(5)/(3
)% 

(7) 
(8)=(7)/(

3)% 

Măsura 1  
 

  

33,54% 

 

  27,78% 

 

  

6.717.260,36 

100,00% 
 

  4.930.293,36 

 

  73,40% 

 

1.786.967 

 

 26,60% 

Măsura 2 

 

  

52,70% 

 

  56,70% 

 

 

10.555.901,9

7 

100,00% 

 

 

10.064.574,97 

 

 95,35% 

 

491.327 

 

 4,65% 

Total 
măsuri  86,24%  84,48% 

  
17.273.162,3

3 
100,00% 

  
14.994.868,33 

  86,81% 
 

2.278.294,00 
  

13,19% 

Costuri de 

funcționare 
și animare 

  

13,76% 
  15,52% 

  

2.755.356,98 
100,00%  2.755.356,98 100,00% 0,00 0,00% 

Total 
valoare 

strategie 

100,00
% 

100,00% 
  

20.028.519,3
1 

100,00% 
   

17.750.225,31 
  88,62% 2.278.294,00 

  
11,38% 

**Valori exprimate în lei  

 

 

 

Graficul de implementare a strategiei 

 

Măsura 
anul 
2016 

anul 
2017 

anul 
2018 

anul 
2019 

anul 
2020 

anul 
2021 

anul 
2022 

anul 
2023 

Măsura 1  x x x x x x x 

Măsura 2  x x x x x x x 

Măsura 3  x x x x x x x 

 



5.3. Surse de finanțare a proiectului 
Bugetul indicativ al costurilor de funcționare și animare 

Valorile mentionate in buget sunt in lei calculate la 2 zecimale. 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor de cheltuieli 
Cheltuieli 
eligibile 

faraTVA (lei) 

Chelt. 
Neel. 
(lei) 

Total 
cheltuieli 

(lei) 

TVA** aferent 
chelt. eligibile 

(lei) 

CAP I 
CHELTUIELI DE PERSONAL 

(Cap I=1.1+1.2+1.3)  2.238.815,01 0,00  2.238.815,01  0,00 

1.1 
Cheltuieli cu Salarii (pentru personalul 
propriu- venitul net)  1.268.035,67 0,00  1.268.035,67 0,00 

1.2 
Contributii salarii (pentru personalul 
propriu-angajat/angajator)  960.279,33 0,00  960.279,33 0,00 

1.3 Diurne deplasare (interne si externe)  10.500,01 0,00  10.500,01 0,00 

CAP II 
BUNURI SI SERVICII 

(Cap II=2.1+2.2+…2.13) 
 

316.165,30 0,00  316.165,30  43.761,04 

2.1 Furnituri de birou (rechizite, tonere)  21.000,00 0,00  21.000,00  3.990,00 

2.2 Materiale pentru curatenie  10.000,00 0,00  10.000,00  1.900,00 

2.3 
Utilitati (energie, canal, apa, utilitati pentru 
spatiile utilizate in scopul proiectului) 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4 
Carburanti si lubrifianti (pentru autoturismul 
propriu din dotare 300l/luna)  30.000,00 0,00  30.000,00  5.700,00 

2.5 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet  13.000,00 0,00  13.000,00  2.470,00 

2.6 
Materiale prestari servicii cu caracter 
functional (contracte prestari servicii, 
materiale necesare proiectului)  152.063,30 0,00  152.063,30  24.441,66 

2.7 Obiecte de inventar 8.000,00 0,00 8.000,00 1.520,00 

2.8 

Deplasari, detasari, transferuri interne 
(deplasare cu alte alte mijloace de 
transport decât autoturismul FLAG, cazare, 
etc)  25.000,00 0,00  25.000,00  1.250,00 

2.9 
Deplasari in strainatate  
(transport, cazare)  25.000,00 0,00  25.000,00 

  

0,00 

2.10 
Carti, publicatii si materiale documentare 
(necesare derularii proiectului) 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.11 
Pregatire profesionala pentru personalul 
propriu  19.000,00 0,00  19.000,00 

 

 0,00 

2.12 Reclama si publicitate  13.102,00 0,00  13.102,00  2.489,38 

2.13 Chirie 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAP 
III 

CHELTUIELI DE CAPITAL  
(Cap III- 3.1+3.2+3.3)  131.609,77 0,00  131.609,77  25.005,86 

3.1 Mobilier, aparatura birotica si alte active  
 49.686,77 0,00 

 

49.686,77  9.440,49 

3.2 Alte active fixe (IT - programe, licente, etc) 5.000,00 0,00 5.000,00 950,00 

3.3 
Autoturism si echipamente/consumabile 
aferente autoturismului propriu FLAG 76.923,00 0,00 76.923,00 14.615,37 

 
TOTAL Valoare (fara TVA) 

(Total valoare = CAP I+ CAP II + CAP III)  2.686.590,08 0,00  2.686.590,08  

 Valoare TVA     68.766,90 

 TOTAL Valoare inclusiv TVA     2.755.356,98 

** TVA aferent chel. eligibile pentru neplătitorii de TVA, conf. Reg. 1303/2013, art. 69 
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Sursele de finanțare ale proiectului 

Nr. crt. Surse de finanțare Valoare (lei) 

I. Valoarea totală a proiectului (II+III) 
 

2.755.356,98 

II. Valoarea proiectului fără TVA din care:  2.686.590,08 

a Valoarea eligibilă a proiectului  2.686.590,08 

b Valoarea neeligibilă a proiectului  0,00 

III. TVA din care: 
 

68.766,90 

a TVA aferent cheltuielilor eligibile 
  

68.766,90 

b TVA aferent cheltuielilor neeligibile 0,00 

IV Asistență financiară nerambursabilă solicitată  2.755.356,98 

a Finanțare din FEPAM 
 

2.066.517,74 

b Finanțare națională (Buget național-BN)  688.839,24 

Valoarea bugetului solicitat corespunde nevoilor de finanțare identificate în zona de 

pescuit și acvacultură și este de asemenea corelată și cu dimensiunea zonei. 

Facem observația că alocarea costurilor de funcționare pe liniile bugetare specifice, 

este în concordanță cu parametrii de stare prezenți și sunt niște estimări. În funcție de 

evenimentele specifice și acțiunile viitoare, precum și in funcție de evoluția factorilor de 

fond, valorile estimate pot suferi sensibile modificări atât în ce privește valoare fiecărei 

linii precum și în ce privește eșalonarea în timp a cheltuielilor. Cu toate acestea, va fi 

respectată valoare totală a alocări și vor fi respectate pragurile impuse prin contractul 

de finanțare. Cu alte cuvinte, indiferent de modul în care vor fi redistribuite sumele pe 

categorii sau pe perioada de funcționare, costurile de funcționare nu vor depăși alocare 

de  2.755.356,98 lei. 

Similar, și alocările pe axe pot fi obiectul unor sensibile redistribuiri, cu condiția 

respectării tuturor obiectivelor cantitative și calitative propuse prin strategie. 
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