MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcţia Generală Pescuit
Autoritate de Management pentru POP

Formular FLAG: FLAG DOBROGEA NORD
Ţara: ROMĂNIA
Regiunea: Dobrogea Nord
Zona: Sud Est
Code: <va fi completat de către FARNET>

Descrierea zonei şi a principalelor provocări :
Dobrogea este un habitat istoric și geografic care face parte din teritoriul României situat
între Dunăre și Marea Neagră.Principalele provocări sunt: echipamente insuficiente şi tehnologii
învechite, infrastructura specifică slab dezvoltată, personal insuficient instruit, lipsa cunostintelor
de marketing, diversitate redusă a produselor pescăreşti, Condiţii de muncă neadecvate şi
slaba productivitate a muncii
Populaţia: 148185

Suprafaţa/km²: 3007,4
Densitatea populaţiei/ Locuitori/ km²: 48.9

Forţa de muncă implicată în sectorul
pescăresc: 19 - comercializarea peştelui
16 - acvacultură
12 - comerţ cu ridicata
7 - comerţ cu amănuntul
6 - prelucrarea peştelui
Zonă de coastă sau zonă interioară: ambele
Arii protejate: 38

Principalele obiective ale strategiei FLAG-ului :
- Dezvoltarea pescuitului prin crearea şi dotarea la standarde tehnologice de ultimă generaţie;
- Sprijinirea asociaţiilor profesionale pentru imbunatatirea activitatii de producţie şi procesare
- Dezvoltarea eco-turismului pentru pescuit, prin crearea unei zone pentru agrement şi cazare
- Restabilirea legăturii comunităţilor cu tradiţia pescuitului pentru asigurarea unei dezvoltări
durabile
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): 4
Altele: 3
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Exemple de proiecte şi idei:
- Centru multifunctional adresat pescarilor şi familiilor acestora
- Înfiinţarea unui atelier de construţie ambarcaţiuni de pescuit
- Amenajări eco-turistice construite sau modernizate

Parteneriat - Conducător sau Responsabil legal: Nicuşor Daniel Constantinescu
Alţi actori cheie/organizaţii din cadrul parteneriatului: Consiliul Judetean Constanta,
Universitatea Maritimă Constanţa, Primăria Topalu, SC Prezent SRL, Fundaţia Ave Maria
Constanţa, Organizaţia Pescărească de Producători Ghindăreşti - Cernavodă, Nicolae
Papadopol
Conexiuni cu LEADER: Grup de Acţiune Locală Constanţa Centru
Procentajul actorilor din sectorul public (în cadrul comitetului decizional): 43%
Procentajul actorilor din sectorul pescăresc: 29%
Procentajul altor actori din sectorul privat (care nu au legătură cu sectorul pescăresc)/
ONG-uri: 14%
Procentajul actorilor din sectorul de mediu: 14%
Numărul persoanelor fizice/organizaţiilor din parteneriat: 7
Numărul persoanelor fizice din cadrul organismului decizional principal: 3
Numărul personalului contractat în cadrul FLAG-ului: 8

Totalul fondurilor publice ale FLAG-ului pentru 2007 – 2013: 14.736.750 lei
FEP: 1.105.256,25 lei
Alte fonduri publice (naţională/ regională/ provincială): 368.418,75 lei
Fonduri private: nu există

Preşedinte: Constantinescu Nicuşor Daniel
Manager FLAG: Răsăuţeanu Costin Ioan
Adresă: Bulevardul Tomis, nr.51, etaj 3, camera 346, Judetul Constanta c.p. 900725
E-mail: glnord@cjc.ro
Telefon: +40241488426
Limbi vorbite: Engleză

Site web: http://www.cjc.ro/FLAG/flag.html
Fax: +40241488434
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