
SIDD DD – Armonia Om - Natură. Provocare în 

protejarea și dezvoltarea Deltei Dunării

Productivitatea și profitabilitatea pescuitului și acvaculturii sunt în

prezent sub standardele așteptate, în principal din cauza reducerii

calității apei și a habitatelor. Ambele activități suferă din cauza

managementului slab și a lipsei pregătirii tehnice. În cazul pescuitului,

unele specii străine cum ar fi carasul, perturbă sistemul, care, la rândul

lui, este supus schimbării continue de mediu. Colmatarea masivă a

lacurilor crește mult turbiditatea apelor, care au un nivel ridicat de

eutrofizare. Aceasta a cauzat pierderea habitatului reproductiv, mai ales

în cazul unor specii de mare valoare cum ar fi știuca și șalăul, care ar fi

putut controla speciile străine într-un mediu mai bun. Considerând

motivele de natură biologică și pescuitul drept principalele cauze care

au condus la declinul speciilor de valoare, reproducerea naturală

dirijată poate fi justificată pentru că va determina îmbunătățirea

posibilităților de dezvoltare a activităților de pescuit comercial,

recreativ/sportiv, inclusiv pescaturism.
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Prioritățile legate de managementul biodiversității și al ecosistemelor se

suprapun și oferă sinergii importante în sectoare economice-cheie, cum

ar fi turismul și pescuitul. Mediul natural unic al zonei, biodiversitatea și

moștenirea culturală sunt recunoscute ca fiind atracțiile principale pe baza

cărora o industrie a turismului modern și durabil poate fi dezvoltată.

Îmbunătățirea ecosistemelor acvatice și a calității apei sunt esențiale

pentru refacerea optimă a populațiilor de pește, inclusiv a speciilor de

prădători mari, care reprezintă baza pentru pescuitul comercial și

sportiv/recreativ și pentru acvacultură în amenajări piscicole. În acest

sens, este necesară revenirea la un regim hidrologic cât mai apropiat de

cel istoric, care ar permite totodată menținerea elementelor de

biodiversitate. Sinergii puternice există și în sectoare cum ar fi adaptarea

la schimbările climatice (de ex. managementul durabil al inundațiilor) și

furnizarea serviciilor de bază.
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 Strategia Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

(POPAM) 2014-2020 își propune în principal creșterea producției în

acvacultură și procesare. De asemenea, îşi propune creșterea

profitabilității operatorilor, conservarea biodiversității și protecția

mediului, menținerea și crearea de locuri de muncă, în zonele

pescărești.

Intervenţiile de tip CLLD – FLAG – finanţate din FEPAM, vor avea ca scop

creșterea potenţialului zonelor cu specific pescăresc, pentru a promova

noi surse de venit pentru comunitățile pescărești prin activități specifice

sectorului (procesare, marketing) sau prin diversificare (mediu, turism,

educaţie) și pentru a proteja şi încuraja biodiversitatea în zonele vizate.

Intervenţiile CLLD vor fi folosite şi pentru combaterea riscului de sărăcie

şi excluziune socială a persoanelor care trăiesc în comunitățile pescărești,

de o manieră integrată și prin activarea comunității.

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri

Maritime (POPAM) 2014-2020
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 Obiectivul strategic general asumat de România în cadrul Prioritatii

Uniunii 4 este acela de a creşte rolul FLAG-urilor de catalizator pentru

dezvoltarea locală a zonelor de pescuit. În acest sens,România va întări

importanţa FLAG-urilor în procesul de implementare, prin creşterea

numărului acestora la nivel naţional (ţinta asumată prin POPAM - 18

FLAG-uri) şi sporirea capacităţii acestora de a-şi implementa strategiile

asumate. Implicarea puternică a FLAG va permite procesul decizional

bazat de cunoaştere locală şi punerea la dispoziţia actorilor relevanţi a

informaţiilor. Pentru a stimula dezvoltarea unor entităţi FLAG viabile,

POPAM prevede sprijin pregătitor, dezvoltarea unei reţele naţionale şi

activităţi de cooperare.
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Prioritatile programului operational si legatura

cu protectia mediului

 Promovarea pescuitului sustenabil din punct de vedere al mediului,

eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator,

competitiv şi bazat pe cunoaştere

Principalele interventii strategice sunt următoarele:

 Creşterea competitivităţii flotei de pescuit (marin şi interior) odată cu

protejarea biodiversităţii şi a stocurilor de peşti.

 Creşterea venitului pescarilor, inclusiv din pescuitul intern, odata cu

reducerea impactului pescuitului asupra ecosistemelor.

 Sprijinirea pescarilor în ce priveşte conformitatea cu cerinţele cadrului

administrativ şi legislative.
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 Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului,

eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare,

competitive şi bazate pe cunoaştere

Pentru a întări acvacultura naţională, principalele acţiuni strategice

selectate sunt următoarele:

• Sprijin pentru întărirea dezvoltării tehnologice, inovare şi transfer de

cunoştinţe.

• Creşterea competitivităţii întreprinderilor de acvacultură, inclusiv

îmbunătăţirea condiţiilor de siguranţă şi de lucru, în particular pentru IMM.

 Protecţia şi refacerea biodiversităţii acvatice şi îmbunătăţirea ecosistemelor

legate de acvacultură şi promovarea acvaculturii eficiente din punct de

vedere a resurselor.

 Promovarea acvaculturii cu un nivel înalt de protecţie a mediului, şi

promovarea sănătatii şi bunăstării animale, îmbunătăţirea calităţii apei,

zonele umede şi biodiversitatea acvatică prin furnizarea de servicii de mediu

prin ferme care fac obiectul cerințelor specifice de management rezultate în

urma desemnării zonelor Natura 2000
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 Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea

coeziunii teritoriale

În acest context, POPAM va contribui la urmatoarele direcţii strategice:

 creşterea numărului de locuri de muncă, atât directe, pentru pescari şi

acvacultori, cât şi indirecte (marketing, procesare, IT, asigurări etc.)

 diversificarea către activităţi alternative şi complementare (cum ar fi eco-

turismul)care vor sprijini întărirea economiilor locale, furnizând în acelaşi

timp un nivel mai ridicat al protecţiei mediului. Economiile locale mai

puternice, cu un nivel ridicat de ocupare a forţei de muncă directă şi

indirectă, pot beneficia de asemenea de efecte induse, cum ar fi locuri de

muncă în comerţ, transport etc. ca urmare a cheltuirii veniturilor provenite

din locurile de muncă directe şi indirecte;
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 Stimularea comercializării şi prelucrării

În acest sens, principalele direcţii strategice pentru atingerea acestui

obiectiv sunt:

 îmbunătăţirea organizarii de piaţă pentru produsele din pescuit şi

acvacultura. O mai bună organizare a producătorilor şi asocierea lor va încuraja

introducerea unor sisteme de management îmbunătăţite şi reducerea costurilor

de operare. Producţia şi planurile de marketing vor impulsiona producţia

autohtonă prin încurajarea planificării multianuale a producţiei şi o mai bună

aliniere a cererii cu oferta.

 încurajarea investiţiilor pentru modernizare în sectoarele de procesare şi

marketing. Va fi acordată asistenţă pentru crearea şi extinderea capacităţilor

de producţie, ce vor permite unităţilor de procesare să se conformeze

cerinţelor de piaţă,ţinând cont atât de specificaţiile supermaket-urilor cât şi de

preferinţele consumatorilor. Aceasta implică unităţi, echipamente şi măsuri

pentru a asigura o capacitate ridicată de producţie şi un lanţ de aprovizionare

eficient. Acestea vor contribui atât la promovarea consumului de peşte ca un

întreg, dat fiind faptul că nonconsumatorii vor avea acces la o varietate largă

de produse de calitate şi se vor crea noi nişe de piaţă cu specialităţi autohtone.

În acest fel consumatorii vor fi protejaţi, şi în acelaşi timp se va menţine

integritatea lanţului de aprovizionare care utilizează numai produse conforme.
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Strategia de dezvoltare Flag Delta Dunarii

 Viziunea pentru dezvoltarea durabila a zonei Grupului Local este: “Dezvoltarea

zonei si a comunitatilor pescaresti in ansamblu prin cresterea numarului de

locuri de munca, diversificarea de activitati alternative si complementare care

vor sprijini intarirea economiei locale, asigurand conservarea si promovarea

patrimoniului natural, cultural si de mediu”.

 Obiectivul general al SDL FLAG Delta Dunarii este dezvoltarea durabila din punct

de vedere socio-economic, de mediu si cultural al comunitatilor din zona de

pescuit si acvacultura. In concordanta cu obiectivele formulate in cadrul

regulamentelor Uniunii Europene (UE) si al POPAM 2014-2020, strategia FLAG

Delta Dunarii isi propune sa contribuie, prin masurile pe care le are in vedere, la

atingerea obiectivelor specifice:

 OS1 SDL: Promovarea diversificarii ocupationale in scopul suplimentarii veniturilor familiilor de

pescari, crearera de locuri de munca prin stimularea investitiilor si adaugarea de valoare

produselor locale

 OS2 SDL: Sporirea atuurilor de mediu si incurajarea investitiilor care vizeaza atenuarea

schimbarilor climatice

 OS3 SDL: Guvernanta locala, Inovare, Promovarea bunastarii sociale si a patrimoniului istoric si

cultural al zonei.
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 Prin implementarea prezentei strategii, se doreste dezvoltarea

integrata a zonei si a comunitatilor pescaresti din punct de vedere

economic, social si de mediu in scopul atingerii obiectivului specific al

Prioritatii Uniunii nr. 4 „ Promovarea cresterii economice, a incluziunii

sociale si a crearii de locuri de munca si furnizarea de sprijin pentru

cresterea sanselor de angajare si a mobilitatii fortei de munca in cadrul

comunitatilor costiere si interioare, dependente de pescuit si

acvacultura, inclusiv diversificarea”
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 In cadrul FLAG Delta Dunarii, Asociatia RO PESCADOR a depus un proiect privind reducerea

presiunii asupra resursei piscicole din Delta Dunării şi crearea de surse alternative de

venit prin identificarea de noi resurse şi metode de pescuit pentru locuitorii comunităţilor

pescăreşti din zona costieră a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării cuprinsă in teritoriul

FLAG.

 Pescuitul şi acvacultura reprezintă una din principalele activităţi care oferă locuri de

muncă şi surse de venituri pentru comunitatea locală din Delta Dunării.

 Proiectul va contribui la atingerea Obiectivului general al Strategiei de dezvoltare a zonei

pescăreşti Delta Dunării, de dezvoltare durabilă din punct de vedere socio-economic, de

mediu şi cultural al comunităţilor din zona de pescuit şi acvacultură. Identificarea unor

specii din cadrul familiei moluşte cu perspective de valorificare de piaţă, insuşirea de

către membrii comunităţilor pescăreşti a unor cunoştinţe şi deprinderi noi, introducerea

de noi echipamente pentru pescuitul de moluşte şi creşterea valorii adăugate a produselor

obţinute vor sta la baza dezvoltării unei activităţi eco-sustenabile şi eficiente din punct

de vedere economico-financiar. Proiectul va descrie in final soluţii inovative care să

promoveze bunăstarea socială şi patrimoniul cultural - istoric al zonei. in urma

implementării proiectului, comunitatea pescărească va avea un rol consolidat in

dezvoltarea locală, iar rezultatele obţinute vor putea fi transferate/ replicate la nivelul

teritoriului FLAG.
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Vă mulţumesc pentru 

atenţie!
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