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ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL
PENTRU PROMOVAREA DEZVOLTĂRII INTEGRATE A ZONEI
PESCĂREȘTI A JUDEȚULUI BRĂILA
este o organizație non-guvernamentală și non-profit, cu personalitate juridică, ce s-a constituit în anul 2011
cu scopul/în vederea promovării dezvoltării integrate a zonelor pescărești.
Membrii fondatori ai FLAG-ului Brăila sunt:
·Reprezentanți ai sectorului public
- Consiliul Județean Brăila
- Primăria Municipiului Brăila
- Asociația Comunelor din România - filiala Brăila
·Reprezentanți ai sectorului privat și societății civile
- Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est
- Camera de Comert, Industrie și Agricultură Brăila
- Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din Regiunea Sud-Est
- Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Brăila
- Societatea Cooperativă de gradul I Nufărul Chiscani
- Asociația Pescarilor Stăncuța
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ZONA PESCĂREASCĂ A JUDEȚULUI BRĂILA

„Zona pescărească a județului Brăila” are o suprafață de 1860,80 km² și o populație
de 87.054 locuitori și cuprinde comunități cu tradiție în activități de pescuit, răspândite
în Balta Brăilei, Zona Riverană Dunării a județului Brăila și Lunca Siretului.
Teritoriul FLAG Brăila acoperă:
·10 unități administrativ-teritoriale cu hotare comune, respectiv: Berteștii de Jos, Stăncuța,
Gropeni, Tichilești, Chiscani, Vădeni, Siliștea, Măxineni, Mărașu și Frecăței;
· arealul riveran Dunării aferent municipiului Brăila, cuprinzând parțial sau total 5 cartiere
(Comorofca, Brăilița, Pisc, Centrul Istoric, Călărași IV),
zona Faleza Dunării și Zona Liberă Brăila.
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OBIECTIVELE ȘI BUGETUL STRATEGIEI

În perioada 2012-2015, Asociația Grupul Local Pentru Promovarea Dezvoltării
Integrate a Zonei Pescărești a Județului Brăila (FLAG Brăila) implementează proiectul
„Strategia de dezvoltare locală integrată a Zonei pescărești a județului Brăila”,
în cadrul Programului Operațional de Pescuit 2007-2013, axa 4 - Dezvoltarea
durabilă a zonelor pescărești.
Obiectivul general al strategiei este dezvoltarea durabilă a Zonei pescărești a
județului Brăila prin promovarea și susținerea creşterii competitivităţii economice pe
termen lung şi a atractivităţii regiunii pentru investiţii, prin valorificarea resurselor
naturale și antropice, crearea de noi oportunităţi de ocupare a forţei de muncă și
îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din zona vizată.
Obiective specifice pentru sectorul public și din sectorul privat
O1.Consolidarea și diversificarea activităților economice în zona pescăreasca
fără a crește efortul de pescuit
O2.1 Conservarea identității locale și promovarea potențialului turistic al zonei
O2.2 Creșterea adaptabilității locuitorilor din zona pescăreasca

EVALUAREA ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR
În perioada 2013-2014, echipa FLAG Brăila a lansat șase apeluri de proiecte
adresate sectorului public și privat, în cadrul cărora au fost depuse și
evaluate 35 de proiecte. După finalizarea procesului de evaluare a proiectelor
au fost semnate 27 de contracte de finanțare.
Începând cu anul 2014, beneficiarii publici și privați au demarat
implementarea proiectelor selectate pentru finanțare în cadrul
Strategiei de dezvoltare locală integrată a Zonei pescărești a județului Brăila,
cei mai mulți finalizând proiectele alții aflându-se încă în perioada de implementare.
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PROIECTE DE SUCCES
IMPLEMENTATE ÎN ZONA PESCĂREASCĂ A JUDEȚULUI BRĂILA

Proiect: Reabilitare ponton debarcare/acostare situat pe Faleza Dunării, municipiul Brăila
Beneficiar: UAT MUNICIPIUL BRĂILA
Obiectivul general: Reabilitarea unui ponton de acostare/debarcare
și pregătirea lui pentru activități suplimentare în scopul creării condițiilor necesare
promovării activităților economice și oportunităților de dezvoltare economică și
socială în zona pescărească aferentă județului și municipiului Brăila
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PROIECTE DE SUCCES
IMPLEMENTATE ÎN ZONA PESCĂREASCĂ A JUDEȚULUI BRĂILA

Proiect: Turism durabil pe malul Dunării
Beneficiar: S.C. AGRO MIRADUN S.R.L. BRĂILA
Obiectivul general: Dezvoltarea activității de pescuit și turism creativ cu specific
pescăresc, prin achiziția de ambarcațiuni pentru transport persoane, complet echipate,
achiziția de accesorii pentru pescuit, accesorii pentru înnoptat și echipamente
pentru observare/înregistrare video/sonoră a coloniilor de păsări

Proiect: Construire si amenajare restaurant cu specific pescaresc
Beneficiar: SC APAN SRL BRAILA
Obiectivul general: Imbunatatirea si consolidarea infrastructurii necesare
dezvoltării turismului sustenabil și a serviciilor conexe(alimentatie publica),
la nivelul zonei pescăresti a județului Brăila.
Obiectiv specific: Amenajarea unui restaurant și a unei terase cu specific pescăresc,
în vederea promovării la nivel local și național a produselor
și tradițiilor culinare locale cu specific pescăresc
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PROIECTE DE SUCCES
IMPLEMENTATE ÎN ZONA PESCĂREASCĂ A JUDEȚULUI BRĂILA

Proiect: Promovarea ecoturismului pescăresc și pescuit sportiv și de agrement
Beneficiar: S.C. MOTOR INTERNATIONAL SERVICE S.R.L. BRĂILA
Obiectivul general: Dezvoltarea de activități de turism și agrement, cu respectarea
principiilor durabilității - turism pentru odihnă și recreere, turism rural,
turism de cunoaștere (itinerant), turism specializat - științific, programe speciale de tineret,
turism pentru practicarea sporturilor nautice, foto-safari,
turism pentru practicarea pescuitului sportiv
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PROIECTE DE SUCCES
IMPLEMENTATE ÎN ZONA PESCĂREASCĂ A JUDEȚULUI BRĂILA

Proiect: Amenajarea unui adăpost pescăresc în comuna Stăncuța, județul Brăila,
în scopul susținerii infrastructurii și serviciilor specifice sectorului pescăresc
Beneficiar: ASOCIAȚIA PESCARILOR STĂNCUȚA
Obiectivul general: Susținerea infrastructurii și serviciilor specifice sectorului
pescăresc, prin amenajarea unui adăpost pescăresc în comuna Stăncuța,
județul Brăila în vederea creșterii numărului de pescari, membri sau ne-membri
ai asociației, din zona rurală, care beneficiază de servicii îmbunătățite.
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PROIECTE DE SUCCES
IMPLEMENTATE ÎN ZONA PESCĂREASCĂ A JUDEȚULUI BRĂILA

Proiect: Schimbare destinație, reparații capitale corp C1 (S+P+1E), amenajare spații
interioare și terasă pentru alimentație publică și înlocuire gard panouri metalice cu
gard din zidarie și panouri transparente - Amenajare restaurant cu specific pescăresc
Beneficiar: S.C. TELORIAN COM S.R.L. BRĂILA
Obiectivul general: Dezvoltarea infrastructurii necesare susținerii turismului creativ cu
specific pescăresc și a serviciilor conexe (alimentație publică), la nivelul zonei pescărești
a județului Brăila
Obiectivul specific al proiectului: Reabilitarea și amenajarea unui restaurant și a unei
terase cu specific pescăresc, în vederea creșterii gradului de promovare la nivel local
și național a produselor și tradițiilor culinare brăilene
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PROIECTE DE SUCCES
IMPLEMENTATE ÎN ZONA PESCĂREASCĂ A JUDEȚULUI BRĂILA

Proiect: Amenajare restaurant cu specific pescăresc
Beneficiar: SC MADYSTOUR SRL
Obiectivul general: Diversificarea activităților economice în zona pescărească
a județului Brăila prin valorificarea elementelor cu potențial turistic disponibile
Obiective specifice: valorificarea resurselor disponibile pentru creșterea
atractivității și competitivității zonei prin amenajarea unui restaurant cu specific
pescăresc pe ponton; promovarea potențialului turistic al zonei prin realizarea și
actualizarea unei pagini web a localului nou amenajat;
implicarea locuitorilor din zonă în acțiunile de valorificare
turistică a resurselor locale prin crearea a 5 locuri de muncă directe
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PROIECTE DE SUCCES
IMPLEMENTATE ÎN ZONA PESCĂREASCĂ A JUDEȚULUI BRĂILA

Proiect: Construire restaurant cu specific pescăresc și amenajare spații de cazare
în comuna Frecăței, județul Brăila
Beneficiar: S.C. CLEAR SERVICE S.R.L.
Obiectivul general: Îmbunătățirea și consolidarea infrastructurii necesare dezvoltării
turismului sustenabil și a serviciilor conexe, la nivelul zonei pescărești a județului Brăila,
prin punerea în valoare a potențialului zonei din punct de vedere
al unei ocupații străvechi – pescuitul, oferind în principal servicii de
alimentație publică, respectiv servirea într-un decor adecvat a preparatelor
din pește gătite tradițional

Proiect: Amenajare spații de cazare
Beneficiar: SC RADIOLOGIE DIGITALA 3D SRL
Obiectivul general: Îmbunătățirea și consolidarea infrastructurii
necesare dezvoltării turismului sustenabil și a serviciilor conexe (servicii turistice de cazare)
la nivelul zonei pescărești a județului Brăila
Obiectiv specific: Reabilitarea, amenajarea de spatii de cazare,
în vederea promovării la nivel local și național a zonei locale cu specific pescăresc.
Prin implementarea prezentului proiect se dorește crearea de noi capacități
de structură de cazare (Hotel 3 stele/Vilă turistică de 3 stele)
cu o capacitate de 9 camere și servicii adiacente de servire a micului dejun (bucătărie caldă)
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PROIECTE DE SUCCES
IMPLEMENTATE ÎN ZONA PESCĂREASCĂ A JUDEȚULUI BRĂILA

Proiect: Bază nautică pentru pescuit sportiv și de agrement
Beneficiar: S.C. MOTOR INTERNATIONAL SERVICE S.R.L. BRĂILA
Obiectivul general: Amenajarea și darea în folosință a unui restaurant cu specific
pescăresc în cadrul bazei nautice pentru pescuit sportiv și de agrement.

Proiect: Turism creativ cu specific pescăresc
Beneficiar: S.C. BADENMOB S.R.L. BRĂILA
Obiectivul general: Îmbunătățirea și consolidarea infrastructurii necesare
pentru dezvoltarea la nivelul zonei pescărești a județului Brăila a activităților
de pescuit și turism creativ cu specific pescăresc.
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PROIECTE DE SUCCES
IMPLEMENTATE ÎN ZONA PESCĂREASCĂ A JUDEȚULUI BRĂILA

Proiect: Identitate şi tradiţie de-a lungul Dunării
Beneficiar: UAT JUDEȚUL BRĂILA
Obiectivul general: Revitalizarea și valorificarea identității comunitare
cu referire la conservarea identității locale și promovarea potențialului turistic
al zonei FLAG Brăila, prin organizarea de expoziții/târguri cu specific local
și pescăresc și realizarea și difuzarea de materiale de informare pe teme
privind turismul, tradiția locală și gastronomia
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PROIECTE DE SUCCES
IMPLEMENTATE ÎN ZONA PESCĂREASCĂ A JUDEȚULUI BRĂILA

Proiect: Revitalizarea și valorificarea identității comunitare prin amenajarea
unui punct de informare în localitatea Stăncuța, județul Brăila
Beneficiar: UAT COMUNA STĂNCUȚA
Obiectivul general: Sprijinirea revigorării activităților socio-economice la
nivelul comunei Stăncuța, prin amenajarea unui punct de informare în localitatea
Stăncuța, comuna Stăncuța, județul Brăila și vizează, în egală măsură,
creșterea numărului de locuitori din zona rurală
care beneficiază de servicii îmbunătățite
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PROIECTE DE SUCCES
IMPLEMENTATE ÎN ZONA PESCĂREASCĂ A JUDEȚULUI BRĂILA
Proiect: Monografia rușilor lipoveni din Brăila - pescuitul, activitate tradițională
Beneficiar: ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A BIBLIOTECARILOR
ȘI BIBLIOTECILOR PUBLICE DIN ROMÂNIA - FILIALA BRĂILA
Obiectivul general: Sprijinirea revigorării activităților privind pescuitul,
cea mai veche și reprezentativă activitate din localitățile brăilene situate pe malul Dunării,
prin realizarea unei monografii a rușilor lipoveni din Brăila

Proiect: Amenajare muzeu cu specific pescăresc și punct de informare în sat Corbu Nou,
comuna Măxineni, județul Brăila
Beneficiar: UAT COMUNA MĂXINENI
Obiectivul general: Creșterea atractivității și competitivității zonei, crearea premiselor
pentru conservarea identității comunitare și valorificarea potențialului turistic al zonei,prin
înființarea unui muzeu cu specific pescăresc, înființarea unui punct de informare în incinta
muzeului și prin realizarea și difuzarea de materiale de promovare a zonei pescărești
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PROIECTE DE SUCCES
IMPLEMENTATE ÎN ZONA PESCĂREASCĂ A JUDEȚULUI BRĂILA
Proiect: Înființare muzeu cu specific pescăresc și punct de informare în localitatea
Berteștii de Sus, comuna Berteștii de Jos, județul Brăila
Beneficiar: UAT COMUNA BERTEȘTII DE JOS
Obiectivul general: Creșterea atractivității și competitivității zonei, crearea
premiselor pentru conservarea identității comunitare și valorificarea potențialului
turistic al zonei, prin înființarea unui muzeu cu specific pescăresc și prin realizarea și
difuzarea de materiale de promovare a zonei pescărești

Proiect: Festival - Tradiții și obiceiuri pescărești în comuna Berteștii de Jos,
județul Brăila
Beneficiar: UAT COMUNA BERTEȘTII DE JOS
Obiectivul general: Creșterea atractivității și competitivității zonei, crearea premiselor
pentru conservarea identității comunitare și valorificarea potențialului turistic al zonei,
prin organizarea unui festival local care vizează valorificarea zonei pescărești,
a produselor specifice, dezvoltarea de activități tradiționale legate de pescuit,
protejarea mediului ambiant și promovarea tradițiilor specifice zonei
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PROIECTE DE SUCCES
IMPLEMENTATE ÎN ZONA PESCĂREASCĂ A JUDEȚULUI BRĂILA
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INSTITUȚII IMPLICATE ÎN IMPLEMENTAREA
PROGRAMULUI OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Fondul European
de Pescuit- www.madr.ro/fep
Direcția Generală pentru Pescuit- Autoritatea de Management pentru
Programul Operațional pentru Pescuit (DGP-AMPOP) - www.ampeste.ro
Compartimentul Regional Programul Operațional pentru Pescuit Galați (CR-POP)
Direcția Generală pentru Pescuit și Afaceri Maritime (DG-MARE)
Rețeaua Europeană a Zonelor Pescărești (FARNET) - www.farnet.eu
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ASOCIAȚIA
GRUPUL LOCAL
PENTRU PROMOVAREA
DEZVOLTĂRII INTEGRATE
A ZONEI PESCĂREȘTI A
JUDEȚULUI BRĂILA
Str. Anghel Saligny nr.24, Brăila
tel: 0339/401018
e-mail: flag_braila@yahoo.com

