Catre,
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Directia Generala Pescuit – Autoritatea de Management pentru POP

Privitor la adresa dumneavoastra nr. 238344/ 31.01.2012, referitoare la
necesitatea unor clarificari pentru strategia propusa de catre Asociatia Grup
Local pentru Pescarie Durabila in Delta Dunarii, va transmitem raspunsurile
solicitate:
1. Mentionarea si detalierea indicatorilor de rezultat si de impact
pentru fiecare masura stabilita in cadrul strategiei
Măsura 1 - Imbunatatirea calitatii vietii comunitatilor prin sprijinirea
infrastructurii si serviciilor legate de turism si prin promovarea ecoturismului.
cel putin 80 investitii
Acțiunea 1: Crearea, modernizarea, extinderea sau reabilitarea de unități de
cazare, masă și agrement cu specific pescăresc, inclusiv dezvoltarea utilităților
necesare bunei funcționări a acestora
Indicator de rezultat 1 : dezvoltarea agroturismului pescaresc,inclusiv agrement
-15 proiecte
Indicatori de impact 1:
- crearea de 15 noi unitati de agroturism si agrement
- cresterea veniturilor si a nivelului de trai al populatiei ocupate in
agroturism cu cel putin 15 locuri de munca.
Indicator de rezultat 2 : Modernizare si/sau extindere, inclusiv dotari pentru
cazare, masa si agrement-12 de proiecte
Indicatori de impact 2: cresterea gradului de confort in servicii cu cel putin o
treapta in clasificare sau majorarea cu cel putin 10 puncte fata de clasificarea
initiala
Indicator de rezultat 3: crearea de unitati de cazare ,masa si agrement-6
proiecte
Indicator de impact 3: - crearea a 60 de noi locuri de cazare
-crearea a 12 noi locuri de munca

Actiunea 2: Crearea de facilităti de desfăsurare a activităților tipice
ecoturismului pescaresc, inclusiv amenajarea de suprafețe de teren și de luciu de
apă în acest scop
Indicator de rezultat 1: dotari pentru furnizarea de servicii, pentru ecoturism si
turismul pentru pescuit, asigurarea de alternative ocupationale pentru pescari din
asociatiile pescaresti -75 proiecte
Indicatori de impact 1:
- cresterea capacitatii de transport si agrement pescaresc cu 150 de locuri
atractivitatii turistice in zona FLAG cu 10%
- scaderea presiunii asupra resursei piscicole - 150 de pescari ocupati pe
perioada verii in activitati de ecoturism pescaresc
Indicator de rezultat 2: Amenajarea de locuri de campare, locuri de agrement,
parking pentru rulote.Dotari pentru servicii de agrement-10 proiecte
Indicatori de impact 2:
- diminuarea somajului prin crearea a cel putin 10 de locuri de munca
- crearea a 10 noi facilitati turistice, agrement si dotari pentru servicii de
agrement.
Acțiunea 3: Implementarea de cursuri de formare pentru viitorii angajați în
domeniul ecoturismului, cu obținerea de certificate de calificare
Indicator de rezultat: cursuri de formare/instruire pentru personalul de toate
categoriile implicat în ecoturism, agroturism – gastronomie traditionala, ghidaj
turistic, limbi straine – formarea a 200 de persoane, in special tineri si femei- 5
proiecte
Indicatori de impact:
- cresterea veniturilor si a nivelului de trai in zona prin calificarea a 100 de
persoane pentru activitati specifice zonei altele decat pescuitul.
- cresterea nivelului de cunoastere ,pregatire si instruire a personalului
implicat in activitatile de turism, agroturism si altele specifice zonei
pentru 100 de persoane.
Acțiunea 4: Înființarea sau reabilitarea de obiective turistice cu specific
pescăresc
Indicator de rezultat : amenajarea de adaposturi pescaresti traditionale dispuse
in toata zona FLAG, ca punct de popas al traseelor eco-turistice -30 de
adaposturi
Indicator de impact: cresterea atractivitatii a 8 trasee turistice prin atragerea in
zona a unui public de nisa amator de turism lent pescaresc.

Acțiunea 5: Promovarea ecoturismului pescăresc și a evenimentelor relaționate
cu acesta
Indicator de rezultat : organizarea de serbari, concursuri si festivaluri
pescaresti atat in timpul sezonului turistic , cat si in extrasezon (inclusiv pliante,
brosuri ,ghid ecoturistic)-5 proiecte
Indicatori de impact:
- cresterea numarului de turisti in perioadele de desfasurare a acestor
evenimente
- plus de valoare pentru produsele traditionale realizate in teritoriul FLAG.
- extinderea sezonului turistic in lunile de iarna (concursuri de pescuit la
copca) , primavara (festivaluri legate de hramurile bisericilor si de
traditiile specifice acestui anotimp) si toamna (concursuri de
birdwatching)
- cresterea veniturilor si a nivelului de trai al populatiei din zona prin
cresterea numarului de turisti si extinderea sezonului turistic
Acțiunea 6: Identificarea și valorificarea de rute turistice cu specific pescăresc
Indicator de rezultat 1: Marcarea , crearea de facilitati pe rutele turistice si
amenajarea unei retele de observatoare (în special pentru birdwatching) - 20
trasee locale
Indicatori de impact 1:
- cresterea numarului de turisti si durata sejurului cu cel putin 2 zile
- cresterea atractivitatii a 20 de trasee turistice locale
- amenajarea a 10 observatoare in special pentru birdwatching.
Indicator de rezultat 2: : Facilitati de acostare pentru ambarcaţiuni in localitatile
din zona FLAG
-20 locatii
Indicatori de impact 2:
- cresterea sigurantei la imbarcare/debarcare prin amenajarea de facilitati la
acostare pentru un numar minim de 80 de ambarcatiuni.
Acţiunea 7: Restructurarea și redirecționarea activităților economice cu scopul
promovării ecoturismului pescăresc
Indicator de rezultat 1: transformarea vechilor cherhanale traditionale (ex: Sf.
Gheorghe) si a unor unităţi cu profil de pescuit care sunt afectate de
implementarea măsurilor de reducere a activităţii sau efortului de pescuit în
muzee interactive ale pescuitului – 1 obiectiv pilot
Indicator de impact 1: atragerea unui numar cat mai mare de vizitatori prin
crearea unui nou obiectiv turistic .

Indicator de rezultat 2: diversificarea activitatii prin extinderea, modernizarea si
dotarea unor unităţi cu profil de pescuit pentru turism-5 unitati
Indicatori de impact 2 :
- diminuarea somajului in zona FLAG prin crearea a cel putin 5 locuri de
munca
- amenajarea a 50 noi locuri de cazare .

Măsura 2 - Exploatarea potentialului endogen al zonei prin consolidarea
competitivitatii zonelor pescaresti si prin crearea unor locuri de muncă
suplimentare, în afara sectorului pescuitului. 55 proiecte
Acțiunea 1: Investiții destinate consolidării competitivității zonelor
pescărești
Indicator de rezultat 1: crearea de locuri de munca suplimentare, in afara
sectorului pescuitului, , respectiv igienizarea si valorificarea resursei stuficole
prin transformarea in combustibili solizi
-3 investitii
Indicatori de impact 1:
- crearea a cel putin 15 de locuri de munca
- ecologizarea zonei prin valorificarea eficienta a deseurilor vegetale
Indicator de rezultat 2: infiintarea unor sectii de prelucrare traditionala a
pestelui -3 proiecte
Indicator de impact 2: -crearea a cel putin 6 de locuri de munca
Indicator de rezultat 3: cresterea competitivitatii zonei pescaresti prin crearea
brandului local si certificare ecologica ,certificare de produse traditionale,
promovarea produselor din zona Deltei Dunarii, inclusiv prin organizare de
evenimente si targuri - 4 proiecte
Indicatori de impact 3:
- certificarea a minim 4 produse traditionale ,certificarea ecologica a
pestelui din zona FLAG
- etichetarea produselor din zona FLAG cu sigla specifica a brandului local
si o campanie de promovare a acestuia la nivel national .
- organizarea a doua evenimente si targuri in scopul promovarii produselor
pescaresti traditionale si a Deltei Dunarii.
Indicator de rezultat 4: rezolvarea totala sau partiala a unor probleme de
infrastructura (canalizare,alimentari cu apa, drumuri si canale secundare de
acces, etc.) in comunitatile zonei FLAG (in special in zonele cu grad mare de
izolare, acces dificil la servicii, patrimoniu natural si cultural reprezentand insa
un potential de exceptie – ex: Letea, Mila 23, Caraorman, etc.)
- 4 investitii
-9 investitii

Indicator de impact 4 – sprijinirea comunitatilor de pescari si a infrastructurii
legate de turism prin realizarea a 13 investitii.
Acțiunea 2: Investiții destinate creării de noi locuri de muncă pentru pescarii sau
lucrătorii din sectorul pescăresc, în domenii complementare acestuia, inclusiv în
activități tradiționale
Indicator de rezultat 1: Dezvoltarea unor activități economice impletituri din
papură, reparații ambaracațiuni si unelte pescărești , constructie ambarcatiuni
pescaresti , artizanat , suveniruri si prestari de servicii -5 proiecte
Indicatori de impact 1:
- recuperarea si valorificarea unor traditii mestesugaresti vechi de sute de
ani (cele mai importante doua activitati traditionale)
- reducerea somajului prin crearea a cel putin 30 de locuri de munca
- cresterea veniturilor si a nivelului de trai in zona prin plus valoarea
conferita de produsele cu valoare de brand local.
Acțiunea 3: Promovarea de noi activități în rândul muncitorilor din sectorul
pescăresc, formarea și integrarea acestora în noi domenii de activitate.
Indicator de rezultat 1 : Promovarea si imbunatatirea calificarilor
profesionale(formarea/perfectionarea) ,adaptabilitatea lucratorilor si accesul la
locuri de munca inclusiv al femeilor -2 proiecte
Indicator de rezultat 1:formarea profesionala a 100 de persoane
Indicator de rezultat 2: Schimburi de experienţă de lunga durata (stagii de
formare de cca o luna ) in comunitati pescaresti din alte zone similare din UE 3 schimburi de experienta
Indicator de impact 2:
- dobandirea de cunostinte noi pentru 60 de persoane.

Măsura 3 - Protejarea, conservarea si valorificarea patrimoniului natural si
cultural al zonei prin cel putin 23 proiecte
Acțiunea 1: Investiții în acțiuni de protejare, conservare și valorificare a
patrimoniului natural în zona FLAG Pescărie Durabilă în Delta Dunării pentru
menținerea atractivității acesteia
Indicator de rezultat 1: inființarea unor centre de informare turistica, ecologica
si culturala, prezentare/comercializare de produse traditionale .
5 centre, in localitatile Sarichioi, Letea, Caraorman, Crisan, Ceamurlia de Jos
Indicator de impact 1: cresterea cu un numar de 4 noi centre de informare
turistica in zona FLAG Indicator de rezultat 2 : amenajarea unor spatii de
prezentare, comercializare produse traditionale si informare turistica in centrele
existente Sf. Gheorghe, Murighiol, Chilia, Portita, Sulina
Indicator de impact 2 : cresterea numarului de servicii asigurate turistilor in
zona FLAG Delta Dunarii
Indicator de rezultat 3: actiuni de ecologizare in RBDD – colectare peturi si
deseuri plastice, depozitarea si procesarea acestora (presare)
actiuni de ecologizare – Asociatii de pescari, ONG-uri, APL-uri
Indicator de impact 3: cresterea atractivitatii zonei prin eliminarea in special a
deseurilor plastice din Delta Dunarii.
Acțiunea 2: Investiții în acțiuni de protejare, conservare și valorificare a
patrimoniului cultural, inclusiv a celui imaterial, în zona FLAG Pescărie
Durabilă în Delta Dunării
Indicator de rezultat 1: reabilitare de obiective de interes cultural, religios sau
istoric
Indicatori de impact 1:diversificarea ofertei turistice prin reabilitarea a 4
obiective de interes turistic.
Indicator de rezultat 2: Promovarea patrimoniului cultural (inclusiv
gastronomie tradiţională, folclor) în oferta turistică a zonei FLAG – prin
organizarea de targuri, festivaluri, competitii si alte activitati .
Indicatori de impact 2:-organizarea a 3 actiuni de comunicare, promovarea
ofertei turistice si a produselor traditionale specifice Deltei.
Acțiunea 3: Investiții în acțiuni de sensibilizare a populației cu privire la
protejarea patrimoniului natural și cultural
Indicator de rezultat: 2 campanii de constientizare cu privire la protejarea
patrimoniului natural și cultural.
Indicator de impact: 200.000 de persoane informate/constientizate

Actiunea 4: Investiții în refacerea
unor obiective de patrimoniu care au
dispărut sau construirea de obiective care respectă întocmai caracteristicile
arhitecturii tradiționale
Indicator de rezultat 1 : refacerea unor obiective importante, parte din
patrimoniul cultural al Deltei Dunarii (ex: farul ars de la Sf. Gheorghe, morile de
vant traditionale, etc.)
Indicator de impact 1: repunerea in circuitul turistic al zonei FLAG a 4
obiective.
Indicator de rezultat 2 : construirea unor obiective turistice care respecta
intocmai caracteristicile arhitecturii traditionale (ex: mini “sat traditional” cu
“Casa Letea”, “Casa Caraorman”, “Casa Jurilovca”, etc)
Indicatori de impact : -crearea a 12 noi locuri de munca,
- cresterea capacitatii de cazare cu 16 locuri.
- construirea de obiective specifice arhitecturii traditionale a zonei
- includerea in traseele consacrate a unor importante obiective apartinand
patrimoniului cultural traditional (diversificarea ofertei turistice).

