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II. Stadiul implementării POPAM
2014 – 2020

I. Considerații generale
În perioada aprilie 2018 - iunie 2018 au fost
publicate pe site-ul www.ampeste.ro anunțurile de
lansare a apelurilor aferente măsurilor:
-I.23 Porturi de pescuit, locuri de debarcare,
centre de licitații și adăposturi - investiții de
îmbunătățire a infrastructurii porturilor de pescuit
și a centrelor de licitații sau a locurilor de
debarcare și a adăposturilor, investiții pentru
îmbunătățirea siguranței pescarilor;
-II.3. Investiții productive în acvacultură – eficienţa
resurselor, reducerea utilizării
de apă
şi
substanţe chimice, sisteme de recirculare pentru
reducerea la minimum a utilizării apei;
-VI.1. Control și executare (inclusiv lit e);
-VI.2. Colectarea datelor.

Stadiul proiectelor depuse până la data de
25.06.2018:
Măsura II.2. Investiții productive în
acvacultură - au fost contractate 21
proiecte în valoare totală eligibilă de
125.736.143,20 lei;
Măsura II.4. Investiții productive în
acvacultură –
creșterea eficienței

energetice, energie regenerabilă - a
fost contractat 1 proiect cu valoare totală
eligibilă de 161.243,92 lei;
Măsura II.10. Acvacultura care furnizează
servicii de mediu - au fost contractate 45
de proiecte în valoare totală eligibilă de
115.716.637,89 lei;
Măsura II.12 Măsuri privind sănătatea și
bunăstarea animalelor-a fost contractat un
proiect în valoare totală eligibilă de
520.158,00 lei;
Măsura VI.1 Control și executare (fără
lit.e) – a fost contractat un proiect în
valoare totală eligibilă de 12.522.418,30
lei;
Măsura VI.2 Colectarea datelor – a fost
contractat un proiect în valoare totală
eligibilă de 12.409.214,34 lei;
Măsura III.1. Creşterea gradului de ocupare
a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale pentru acordarea fondurilor nerambursabile pentru pescuit şi acvacultură – au
fost contractate 28 de proiecte în valoare
totală eligibilă de 2.888.491,76 lei;
Măsura III.2. și III.3 Punerea în aplicare a
strategiilor de dezvoltare locală - au fost
contractate 25 proiecte în valoare totală
eligibilă de 45.539.197,10 lei;
Măsura IV.4. Prelucrarea produselor
pescărești și de acvacultură - au fost
contractate 11 proiecte în valoare totală
eligibilă de 46.340.983,08 lei;

Tot în această perioadă, au fost evaluate
proiectele depuse în sesiunile anterioare, au fost
publicate listele privind clasamentele finale ale
cererilor de finanțare depuse și au fost publicate
variantele consultative ale ghidurilor solicitantului
aferente măsurilor:
-II.2. Investiții productive în acvacultură;
-II.3.Investiții productive în acvacultură, eficiența
resurselor, reducerea utilizării de apă și de
substanțe chimice sisteme de recirculare pentru
reducerea la minim a utilizării apei;
-II.4.Investiții productive în acvacultură, creșterea
eficienței energetice, energie regenerabilă;
- IV.4.Prelucrarea produselor pescărești și de
acvacultură;
-VIII.1 Supravegherea maritimă integrată.
În al doilea trimestru al anului 2018 a fost aprobat
și publicat în Monitorul Oficial, OMADR privind
aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin
pentru punerea în aplicare a strategiilor de
dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea
comunității“.
Totodată, pentru a veni în sprijinul FLAG-urilor, a
fost publicat Ghidul pentru Grupurile de acţiune
locală (FLAG-uri) în vederea implementării
strategiilor de dezvoltare locală pentru pescuit versiunea 2 Măsura III.2. şi III.3. - Punerea în
aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate
sub responsabilitatea comunităţii (inclusiv costuri
de funcţionare şi animare) - Implementarea
strategiilor de dezvoltare locala pentru pescuit.

Detalii suplimentare privind stadiul implementării
POPAM găsiți accesând link-ul:
http://ampeste.ro/popam-2014-2020/stadiulimplementarii-fepam/571-stadiul-implementariipopam-2014-2020-la-22-iunie-2018.html
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III.Evenimente organizate de către
DGP AM POPAM

Comitetul de Monitorizare al POPAM 2014-2020
În data de 23.05.2018 a avut loc în București a
cincea reuniune a Comitetului de Monitorizare
aPOPAM.
În cadrul acestui eveniment prezidat de dl.
Secretar de Stat Alexandru Potor au fost dezbătute
subiecte precum:
 prezentarea
stadiului
implemenătării
POPAM 2014-2020;
 prezentarea
Raportului
anual
de
implementare a FEPAM în anul 2017;
 prezentarea propunerilor de modificare a
FEPAM 2014-2020 (cadrul de performanță,
alocarea financiară,indicatorii de realizare
și de rezultat).
La acest Comitet de Monitorizare au participat
și reprezentanții Comisiei Europene - DG MARE
dl. Fabio Galetti și dl. Cristian Badiu, precum și
reprezentantul FARNET, dna. Simona Pascariu.
Cu acest prilej, membrii CM POPAM au avut
ocazia de a discuta direct cu reprezentanții
DGP AMPOPAM și de a le adresa întrebări
punctuale privind diverse situații specifice.
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 creșterea șalăului în hală, în sistem
recirculant (fiind poate singura unitate de
acest tip, funcțională, din România);
 creșterea crapului de cultură în viviere
flotabile;
Unitatea este formată din:
- Hală pentru creşterea şalăului în cadrul
sistemelor recirculante de acvacultură;
- Sector de creştere a crapului în sistem semi
intensiv în policultură cu specii pașnice şi
răpitoare (în heleşteu);
- Sector de creştere a crapului în viviere.
Unitatea de acvacultură a fost dotată şi echipată
în conformitate cu necesităţile tehnologice, astfel
încât să se asigure derularea fluxurilor de
producţie specifice creşterii peştilor în sistem
semiintensiv, în sistem recirculant şi în viviere.
Prin implementarea proiectului, beneficiarul
realizează în
unitatea de acvacultură, pe o
suprafaţă totală de 7,531 ha (hală de creștere
șalău și viviere flotabile), o producție totală de
61,5 tone de peşte din care 53.000 kg șalău și
8.500 kg crap totodată au fost createa 9 noi
locuri de muncă şi menţinute cele existente.

Întâlnirea DGP AM POPAM cu reprezentanții DG
MARE, FARNET și ai FLAG-urilor
În vederea asigurării unei optime implementări a
PU4,, Creșterea gradului de ocupare a forței de
muncă și sporirea coeziunii teritoriale,, DGP AM
POPAM a organizat, în data de 24.06.2018 o
întâlnire la care au participat reprezentanți ai DG
MARE, ai Unității de sprijin FARNET precum și ai
Grupurilor de Acțiune Locală pentru Pescuit (FLAGuri).
În cadrul acestui eveniment au fost abordate
subiecte precum:
 stadiul implementării PU4;
 înființarea și funcționarea Rețelei Naționale
Pescărești;
 indicatori
de
performanță
pentru
implementarea Strategiilor de Dezvoltare
Locală (SDL-uri) a zonelor pescărești,
cooperare;
 măsuri necesare în vederea accelerării
implementării PU 4;
 implementarea SDL-urilor la nivelul fiecărui
FLAG;
 probleme întâmpinate și domeniile în care
este nevoie de susținere;
 viziunea și așteptările FLAG-urilor privind
Rețeanua Națională Pescărească;
 exemple de rețele naționale din alte state
membre UE;
 opțiunile pentru dezvoltarea unui astfel de tip
de rețea în România.

IV.Proiecte de succes finanțate din POP
2007-2013
1 .Titlul proiectului: „Amenajare fermă pentru
creşterea peştilor în sistem cu apă recirculantă
şi în heleştee, în localitatea Nicolae Bălcescu,
judeţul Vâlcea”
Beneficiar: S.C.Trans- Autoro S.R.L
Valoarea totală a proiectului a fost
11.840.697,08 lei, valoarea eligibilă fiind
9.425.973,00 lei din care : 5.655.583,80
finanţare
nerambursabilă,
reprezentând
procent de 60% din totalul costurilor eligibile.

de
de
lei
un

Prin intermediul acestui proiect, beneficiarul, a
realizat o unitate de acvacultură profilată pe:
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--------------------------------------------------------------2. Titlul proiectului: „Amenajare spaţiu de
agrement pe Canal Cama, adiacent Pod BizetzMunicipiul Giurgiu”
Beneficiar: Primăria Municipiului Giurgiu
Valoarea totală a proiectului a fost
1.886.708,67 lei, valoarea eligibilă fiind
1.328.994,25 lei din care : 1.328.994,25
finanţare
nerambursabilă,
reprezentând
procent de 100% din totalul costurilor eligibile.

de
de
lei
un

Primăria Municipiului Giurgiu, prin implementarea
acestui proiect, şi-a propus amenajarea unui spaţiu
de servicii şi agrement pentru turişti, fiind astfel
valorificată zona Canalului Cama, adiacent pod
Bizetz în municipiul Giurgiu.
Investiţia
cuprinde
următoarele
obiective
realizate: promenadă de-a lungul malului, ponton,
scenă plutitoare, o clădire pentru depozitarea
ambarcaţiunilor, o clădire destinată expoziţiilor de
artă şi manifestărilor culturale, o clădire destinată
vestiarelor şi grupurilor sanitare, terase bordate cu
vegetaţie, terase înierbate deasupra clădirilor,
traseu pietonal la niveul carosabilului, bordat cu
vegetaţie, gradene, parcări, trepte/rampe ce
coboară de la nivelul trotuarului existent la nivelul
promenadei din imediata vecinătate a canalului.
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3. Titlul proiectului: „Ferma piscicolă Piatra
Doamnei în Comuna Nucşoara, sat Sboghiţeşti,
județul Argeș”

Beneficiarul realizează în unitatea de acvacultură,
o producție totală de 65 tone de păstrăv.

Beneficiar: SC Image Quality Control Division SRL
Valoarea totală a proiectului a fost de
3.387.747,44 lei, valoarea eligibilă fiind de
2.728.828,00 lei din care : 1.637.296,80 lei
finanţare
nerambursabilă,
reprezentând
un
procent de 60% din totalul costurilor eligibile.
S.C. Image Quality Control Division S.R.L, prin
implementarea acestui proiect, şi-a propus
înfiinţarea unei unităţi de acvcaultură, o fermă de
creştere a păstrăvului, cu dotările necesare, cu o
capacitate anuală de producţie de 65 tone.
Au fost
realizate următoarele obiective
investiționale: 16 bazine de creştere a păstrăvului
tip circular, realizate din scândură cu membrană
impermeabilă, alimentarea acestora făcându-se
tangenţial iar evacuarea, central. Alimentarea cu
apă a fermei a fost realizată din Râul Doamnei
printr-un stăvilar cu două porţi situat la cca. 100150 m şi conductă PVC # 500. Pe traseul conductei
este realizat un denisipator din beton armat.
Investiţia cuprinde și o construcţie denumită
generic Casa păstrăvarului cu cameră de
incubaţie- bazine de incubaţie şi precreştere a
puietului, magazie scule/ mentenanţă şi cameră
procesare. S-a avut în vedere şi dotarea cu
autoutilitară frigorifică clasică.
În urma finalizării proiectului au fost realizaţi
următorii indicatorii de rezultat menționați în
cererea de finanțare: suprafață de teren (mp)
destinată practicării acvaculturii în sat Sboghițești,
comuna Nucșoara, județul Argeș - 25.000 mp,
fermă piscicolă pentru producerea păstrăvului
curcubeu - 1 buc.,bazine piscicole construite în
cadrul fermei – 16 buc., clădire denumită generic
Casa păstrăvarului – 1 buc.,instalație de afumare
ecologică a păstrăvului curcubeu - 1 buc.,centru
de vânzare directă către consumatorii finali - 1
buc.,mijloace
de
transport
specializate
achiziționate - 1 buc.,utilaje și echipamente
tehnologice cu montaj achiziționate - 11 buc.,
utilaje fără montaj achiziționate - 2 buc.

--------------------------------------------------------------
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4.
Titlul proiectului: Monografia rușilor
lipoveni din Brăila – pescuitul, activitate
tradițională
Beneficiar: Asociația Națională a Bibliotecarilor
și Bibliotecilor Publice din România - Filiala
Brăila
Valoarea finanțării nerambursabile: 92.832,00
lei
Obiectivul acestui proiect a vizat sprijinirea
revigorării activităților privind pescuitul (cea mai
veche și reprezentativă activitate din localitățile
brăilene situate pe malul Dunării) și a constat în
realizarea unei monografii a rușilor lipoveni din
Brăila.
Prin intermediul acestei lucrări au putut fi
cunoscute particularitățile zonei locuite de
lipovenii din vecinătatea Dunării.

V. Concluzii
Având în vedere importanța menținerii unei relații
permanente de colaborare și comunicare cu
beneficiarii/potențialii beneficiari ai POPAM, DGP
AM POPAM va continua seria întâlnirilor cu aceștia,
prin organizarea unor sesiuni de informare și
promovare.

Lucrarea realizată prin acest proiect:
- menționează aspecte memorabile din viața
rușilor lipoveni
(emoțiile nașterii, botezului,
căsătoriei);
- redă poveștile și legendele rușilor lipoveni,
(secretul longevității acestei etnii pe plaiurile
brăilene);
- prezintă informații referitoare la îndeletnicirile
tradiționale precum pescuitul și la rețetele de
preparare a peștelui (de ex: borș rusesc în ceaune
de fontă, crochete de morun, nisetru prăjit stropit
cu vinuri locale Aligote, Muscat sau Merlot);
- cuprinde aspecte legate de cunoașterea și
păstrarea mediului ambiant din zona pescărească;
- oferă informații și imagini inedite menite să
atragă turiștii și cercetătorii interesați de
comunitatea lipovenească.

Având în vedere obligativitatea utilizării sistemului
informatic MySMIS vă adresăm rugămintea de a
consulta manualele de utilizare ale acestuia,
accesând:
http://ampeste.ro/popam-2014-2020/instructiuniutilizare-mysmis.html
http://ampeste.ro/popam-2014-2020/listagrupurile-de-actiune-locala-pentru-pescuitflag.html
Pentru a fi în permanență informați cu privire la
activitatea DGP AMPOPAM vă invităm să accesați
atât
paginile
web
www.ampeste.ro
și
www.madr.ro, cât și paginile dedicate POPAM de
pe
rețelele
de
socializare:
https://www.facebook.com/POPAM.2014.2020
https://twitter.com/popam_2014_2020.
În vederea îmbunătățirii modului de acordare a
fondurilor nerambursabile prin POPAM, vă invităm
să completați “Formularul de intenție de
depunere a unei Cereri de finanțare” accesând
http://ampeste.ro/informari/491-formularul-deintentie-de-depunere-a-unei-cereri-definantare.html și să-l transmiteți pe adresa de
email pescuit@madr.ro.
7

VI. Acțiuni viitoare de interes
În perioada 25-29 august 2018 va avea loc
Aqua 2018, la Montpellier, Franța. Cu
ocazia acestui eveniment vor fi organizate
o serie de conferințe științifice, expoziții,
forumuri ale industriei de profil, workshopuri, evenimente dedicate studenților și
recepții.
În cadrul acestor acțiuni, vor fi evidențiate
cele mai recente rezultate ale cercetării și
inovării din domeniu, în vederea dezvoltării
sustenabile a acestui sector deosebit de
important.
La acest eveniment
sunt așteptați să
participe reprezentanți din peste 60 de
țări.
http://www.marevent.com/2018AE_Montp
ellier/Aqua18%20RegBro%206-1.pdf

În perioada 21-24 august 2017 va avea loc
la Trondheim, Norvegia, cea mai mare
expoziție de tehnologii în acvacultură Aqua
Nor.În cadrul acestui eveniment se vor
derula o serie de seminarii, conferințe,
prelegeri și prezentări privind perspectivele
din domeniul acvaculturii.
http://www.nor-fishing.no/?lang=en
În perioada 11-12 septembrie 2018 va avea
loc la Londra, Marea Britanie Summitul
Inovare în Acvacultură. În cadrul acestui
eveniment vor fi prezentate studii de caz și
inițiative viabile care sprijină inovarea și
sustenabilitatea în sectorul acvaculturii.
https://aquacultureinnovation.com/events/aquacultureinnovation-summit#agenda

Vă mulțumim tuturor pentru sprijin și vă
așteptăm, cu un număr cât mai mare de
proiecte eligibile!
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