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Descrierea zonei şi a principalelor provocări (4 rânduri):
Dobrogea - străveche provincie de pe tărmul vestic al Pontului Euxin - cuprinde din punct de
vedere administrativ judeţele Constanţa şi Tulcea; localităţile acestui ţinut sunt dintre cele mai
vechi din România, cu origini în Antichitatea greacă. Zona pescărească Dobrogea Sud cuprinde
24 comune, 2 oraşe şi 1 municipiu. Principalele provocări cu care se confruntă zona sunt:
competitivitate redusă a sectorului; infrastructură specifică slab dezvoltată; indisponibilitatea
resurselor financiare necesare investiţiilor; echipamente insuficiente şi slaba productivitate a
muncii; diversitate redusă a produselor pescăreşti.
Populaţia: 146.979

Forţa de muncă implicată în sectorul
pescăresc: 816

Suprafaţa/km²: 2814,48

Zonă de coastă sau zonă interioară: ambele

Densitatea populaţiei/ Locuitori/ km²: 52
Arii protejate: Dunele Marine de la Agigea, Rezervaţia naturală Lacul Agigea, Locul
fosilifer Aliman, Locul fosilifer Credinţa, Peştera Limanu, Pădurea Dumbrăveni, Pădurea
Hagieni, Lacul Oltina, Lacul Dunăreni, Lacul Bugeac, Pădurea Cetate, Lacul Vederoasa,
Mlaştina Hergheliei, Izvoarele sulfuroase submarine de la Mangalia, Zona marină de la
Capul Tuzla, etc.
Principalele obiective ale strategiei FLAG-ului (4 rânduri):
Asigurarea unei dezvoltări sustenabile a activităţii de pescuit din sudul judeţului Constanţa,
bazată pe activităţi durabile care să ia în considerare aspectele legate de protecţia mediului,
dezvoltare durabilă, egalitate de şanse, dezvoltare socială şi bunăstarea economică a zonei
Dobrogea Sud.
Managementul mediului (1-5, unde 5 reprezintă prioritate maximă iar 1 prioritate minimă): 5
Creşterea competitivităţii sectorului pescăresc (1-5): 5
Diversificarea în alte activităţi (1-5): 2
Altele: -

Exemple de proiecte şi idei:
- adăugarea de valoare produselor pescăreşti prin construirea, modernizarea şi dotarea
la standarde tehnologice de ultimă generaţie a unor puncte de debarcare, descărcare şi
primă comercializare a peştelui, precum şi a unor unităţi de prelucrare a peştelui în
vederea realizării de produse tradiţionale;
- consolidarea competitivităţii zonei de pescuit Dobrogea Sud;
- crearea de surse alternative de venit pentru pescari şi familiile lor prin înfiinţarea unor
ateliere de confecţionat unelte pescăreşti şi de construcţie ambarcaţiuni de pescuit;
- restructurarea şi redirecţionarea activităţilor economice prin promovarea eco-turismului
(investiţii în turism, infrastructură şi servicii) în zonele pescăreşti;
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- protecţia mediului în zonele pescăreşti pentru menţinerea atractivităţii acestora, precum
şi protejarea şi îmbunătăţirea patrimoniului natural şi arhitectonic.

Parteneriat - Conducător sau Responsabil legal: FLAG DOBROGEA SUD
Alţi actori cheie/organizaţii din cadrul parteneriatului: 27 Unităţi Administrativ-Teritoriale
(UAT-uri), 5 Organizaţii Non-Guvernamentale (ONG-uri), 1 Instituţie publică, 1 Persoană fizică
Conexiuni cu LEADER: Nu
Procentajul actorilor din sectorul public (în cadrul comitetului decizional): 35%
Procentajul actorilor din sectorul pescăresc: 40%
Procentajul altor actori din sectorul privat (care nu au legătură cu sectorul pescăresc)/
ONG-uri: 20%
Procentajul actorilor din sectorul de mediu: 5%
Numărul persoanelor fizice/organizaţiilor din parteneriat: 1/5
Numărul persoanelor fizice din cadrul organismului decizional principal: 1
Numărul personalului contractat în cadrul FLAG-ului: 7

Totalul fondurilor publice ale FLAG-ului pentru 2007 – 2013: 3.500.000,00 EURO
FEP: 2.625.000,00 EURO
Alte fonduri publice (naţională/ regională/ provincială): 875.000,00 EURO
Fonduri private: -

Preşedinte: CRISTIAN-MARICEL CÎRJALIU
Manager FLAG: BERGHIN OSMAN
Adresă: Str.Bujorului nr.11, Comuna Agigea, Judeţul Constanţa
E-mail: office@flagsud.ro
Site web: www.flagsud.ro
Telefon: +40241/738.172
Fax: +40241/738.178
Limbi vorbite: Engleză, Spaniolă, Italiană, Turcă
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