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Summary
The aim of this study is to analyse the social-economic context of fishing communities from 7
settlements nearby Danube. The main objectives aimed to gain thorough knowledge of socialeconomic circumstances in the fishing communities; an overall understanding of natural
resources; possible partners and financing options for the future business plans.
The mixed methodology included a primary desk research analysis, followed by questionnaires,
individual interviews and focus groups. Thus, we consulted both official data sources and
fishermen’s opinions to determine the complex image of social-economic context for each one
of the 7 communities.
The discussions with the fishermen are essential for understanding the context of people who
confront the social and economic reality of the fishing communities from Fetești, Borcea,
Galați, Giurgeni, VaduOii (Hârșova), Sfântu Gheorghe and Jurilovca. The discussions complete
the information extracted from official sources of data in order to assess the background for
interventions and entrepreneurial initiatives. Also, we could analyse the acceptance of the
initiatives by fishermen and if they imagine/think about alternative sources of income.
By integrating all the collected data, our researchers identified some main directions that can
ground an action plan for the fishing communities: tourism potential, raising awareness of local
potential and natural resources and the danger of the sturgeons’ disappearance.
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Rezumat
Scopul acestui studiu este de a analiza contextul social-economic al comunităților de pescuit din
7 așezări din apropierea Dunării. Obiectivele principale au vizat cunoașterea aprofundată a
condițiilor socio-economice în comunitățile de pescuit; o înțelegere generală a resurselor
naturale; posibili parteneri și opțiuni de finanțare pentru viitoarele planuri de afaceri.
Metodologia mixtă a inclus o analiză a cercetării primare, urmată de chestionare, interviuri
individuale și focus grupuri. Astfel, am consultat atât sursele oficiale de date cât și opiniile
pescarilor pentru a determina imaginea complexă a contextului social-economic pentru fiecare
dintre cele 7 comunități.
Discuțiile cu pescari sunt esențiale pentru înțelegerea contextului persoanelor care se confruntă
cu realitatea socială și economică a comunităților de pescuit din Fetești, Borcea, Galați,
Giurgeni, VaduOii (Hârșova), Sfântu Gheorghe și Jurilovca. Discuțiile completează informațiile
extrase din surse oficiale de date pentru a evalua contextul intervențiilor și inițiativelor
antreprenoriale. De asemenea, am putut analiza inițiativele pescarilor și surse alternative de
venit propuse de ei.
Prin integrarea tuturor datelor colectate, cercetătorii noștri au identificat câteva direcții
principale care pot pune bazele unui plan de acțiune pentru comunitățile de pescari: potențialul
turistic, creșterea gradului de conștientizare a potențialului local și a resurselor naturale și
pericolul dispariției sturionilor.
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1. Introducere
a. Abordarea și obiectivele studiului
Obiectul contractului îl constituie Serviciu Elaborare Studiu privind evaluarea situației socioeconomice și a resurselor naturale în comunitățile de pescuit selectate de pe teritoriul RBDD și
vecinătate în cadrul proiectului LIFE15 GIE/AT001004 ”Protejarea durabilă a speciilor de
sturioni din zona inferioară a Dunării prin prevenirea și combaterea braconajului și a comerțului
ilegal cu specii sălbatice”.
Prezentul document constituie raportul final al studiului mai sus menționat.
Context general
Conform WWF(World Wide Fund for Nature), începând din anul 1940, populația de sturioni
scade masiv, chiar dacă ulterior pescuitul acestei specii a fost interzis și s-au încercat acțiuni de
repopulare a Dunării cu sturioni. România, Bulgaria, Serbia și Ucraina sunt singurele țări
danubiene în care încă se mai pot găsi sturioni sălbatici, deși pe cale de dispariție. Cauzele
pentru care una dintre cele mai vechi specii de pește este astăzi în pericol de extincție se pot
îndrepta către pescuitul excesiv și iresponsabil de sturioni și către alterarea ecosistemelor
naturale care duc la împiedicarea migrării acestora.
Se mobilizează în continuare eforturi susținute pentru protejarea populației existente de sturioni,
prin intervenția la nivelul ecosistemului, reglementărilor pescuitului și sancțiunilor aplicate în
cazul braconajului. În același timp, aceste reglementări trebuie completate de măsuri care să
asigure o bună implementare a acestora. Astfel, raportul de față - Studiu privind evaluarea
situației socio-economice și a resurselor naturale în comunitățile de pescuit selectate de pe
teritoriul RBDD și vecinătate în cadrul proiectului LIFE15

GIE/AT001004, parte a

proiectului ”Protejare durabilă a speciilor de sturioni din zona inferioară a Dunării prin
prevenirea și combaterea braconajului și comerțului ilegal cu produse din sturion” – continuă
eforturile de identificare a soluțiilor durabile de protejare a speciilor de sturioni. Acest lucru s-a
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realizat prin analiza factorilor socio-economici specifici comunității de pescari prezenți în zona
inferioară a Dunării.
Prin metodologia propusă s-a urmărit surprinderea situației comunităților de pescari care
obișnuiau să pescuiască sturioni, a resurselor naturale disponibile în arealul geografic din zona
inferioară Dunării și, în final, formularea unor concluzii valide și aplicate pentru obiectivele
proiectului general. Studiul de față și-a propus să pună în legătură datele oficiale cu privire la
resursele naturale existente în zonă cu informațiile dobândite prin intermediul dialogului direct
cu pescarii: practicile comunităților de pescari, soluțiile alternative de venit pe care aceștia le
identifică, surse de finanțare care pot fi accesate, dorința de investire în inițiative antreprenoriale
etc.
Obiectivele specifice ale evaluării în localitățile din România au fost următoarele:
1)

să faciliteze o cunoaștere aprofundată a circumstanțelor socio-economice în comunitățile

de pescari selectate în aria proiectului (în România: Fetești, Borcea, Giurgeni-Vadu Oii, Galați,
Sfântu Gheorghe, Jurilovca), inclusiv aspecte legate de: grupe de vârstă, nivel de educație,
categorii de venituri, dreptul de proprietate asupra bunurilor de uz casnic, rolurile pe genuri,
oportunitățile și bariere în calea generării de venituri alternative, printre altele;
2)

să ofere o înțelegere globală a bazei de resurse naturale în comunitățile de pescari

selectate în aria proiectului în România: Fetești, Borcea, Giurgeni-Vadu Oii, Galați, Sfântu
Gheorghe, Jurilovca) inclusiv aspectele legate de guvernare, disponibilitate și acces.
3)

să identifice potențiali parteneri și opțiuni de finanțare pentru viitoare planuri de afaceri

în domeniul pescuitului pentru comunitățile de pescari vizate.
În conformitate cu specificațiile tehnice stipulate în caietul de sarcini, în cele mai multe zone de
pescuit de-a lungul Dunării situația economică dificilă este un factor determinant pentru
pescuitul și comerțul ilegal de sturioni. Prin urmare, este o cerință imperativă pentru sprijinirea
activă a comunităților de pescari în găsirea de oportunități pentru venituri alternative și legale.
Din acest motiv, o mare parte a proiectului (Obiectivul 2) constă în sprijinirea comunităților de
pescari vizate în identificarea și accesarea surselor de finanțare și în dezvoltarea de noi
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competențe și oportunități de afaceri pentru a construi o economie locală mai eficientă și mai
durabilă. În funcție de circumstanțele individuale, vor fi aplicate diferite abordări. Acestea pot
include turism și gastronomie, comercializarea de pește sau produse pescărești (în cazul în care
alte specii de pește sunt încă abundente), producerea sau vânzarea de bunuri tradiționale (miere,
gem, produse din trestie sau din piele, etc.) În proiectul pilot din Bulgaria, comunitățile de
pescari vor fi de asemenea implicate în activități de cercetare și de conservare a speciilor de
sturioni pentru a induce spiritul de proprietate și pentru a sublinia faptul că acțiunile de
conservare a biodiversității pot genera competențe utile și, astfel, venituri.
Un prim pas spre dezvoltarea de planuri de afaceri este evaluarea situației socio-economice și a
bazei de resurse naturale a comunităților de pescari vizate, care ar permite o mai bună înțelegere
a nevoilor și resurselor disponibile pentru a dezvolta activități alternative și pentru întocmirea de
strategii durabile, relevante și funcționale pentru mijloace de trai. Astfel se explică importanța
realizării Studiului privind evaluarea situației socio-economice și a resurselor naturale în
comunitățile de pescuit selectate de pe teritoriul RBDD și vecinătate în cadrul proiectului
LIFE15 GIE/AT001004.
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b. Metodologia de cercetare

Principalele obiective ale studiului de față -

Studiu privind evaluarea situației socio-

economice și a resurselor naturale în comunitățile de pescuit selectate de pe teritoriul
RBDD și vecinătate în cadrul proiectului LIFE15 GIE/AT001004 – au fost: cunoașterea
aprofundată a circumstanțelor socio–economice cu care se confruntă comunitățile de pescari din
zona inferioară a Dunării; înțelegerea globală a stocului de resurse naturale, cu referire la
disponibilitate, accesibilitate, aspecte legate de guvernare; identificarea potențialilor parteneri și
a condițiilor de finanțare pentru viitoare planuri de afaceri pe care pescarii din zona studiată le
pot dezvolta pentru obținerea veniturilor complementare.
Pentru atingerea obiectivelor enunțate este necesară evaluarea situației socio–economice a
comunităților de pescari din zona delimitată Fetești, Borcea, Giurgeni-Vadu Oii, Galați,
Sfântu Gheorghe, Jurilovca, a resurselor naturale existente și a opțiunilor de parteneriat
disponibile.
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c. Descrierea localităților studiate
Localitățile incluse în studiu sunt localizate în apropierea regiunii sudice a Dunării: Fetești,
Borcea, Giurgeni-Vadu Oii, Galați, Sfântu Gheorghe și Jurilovca.
a. Fetești

Fetești

Situat în Sud-Estul țării, în județul Ialomița, municipiul Fetești este una dintre localitățile de
interes pentru studiul de față, fiind situat pe cursul Dunării. Atestat istoric din 1528 în special
drept târg de cereale și animale, Municipiul Fetești își concentrează activitatea în jurul
activităților agricole, industriei alimentare, textile și a transportului, prin care sunt asigurate
principalele locuri de muncă.
Situat în Câmpia Bărăganului, leagă 2 centre urbane importante – București și Constanța, fiind
un important nod feroviar. Din punct de vedere geografic, municipiul este situat într-o zonă
joasă, cu o altitudine maximă de 200-300 m. Clima este continental moderată, cu veri secetoase
și călduroase și ierni friguroase, în care crivățul aduce temperaturi scăzute și perioade frecvente
de îngheț.
Din punct de vedere administrativ, Municipiul Fetești este alcătuit din mai multe cartiere
construite pe vechi vetre, de-a lungul brațului Borcea, pe o distanță de 5 km. Unul dintre cele
mai noi cartiere este reprezentat de zona Fetești-Gară, unde se găsesc principalele instituții
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administrative, instituții socio-economice și social-culturale. La data de 1 ianuarie 2017,
populația totală era de 35260 locuitori.

b. Borcea

Borcea

Aflată pe malul stâng al brațului Borcea, comuna cu același nume face parte în prezent din
județul Călărași din anul 1981 (până atunci fiind repartizat în Ialomița). Atestarea istorică a
comunei sub aceeași denumire se face din anul 1964, până atunci comuna purtând numele
Cocargeaua. La data de 1 ianuarie 2017, populația declarată a fost de 8209 locuitori.
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c. Giurgeni-Vadu Oii (Hârșova)

Conform http://www.giurgeni.ro/despre_noi.html, locul este cunoscut drept Giurgeni-Vadu Oii
prin prisma dispunerii celor 2 așezări rurale, așezate față în față, de o parte și de alta a malurilor
Dunării, pe teritoriul a două județe diferite – Ialomița și Constanța. Cele 2 localități sunt legate
prin intermediul podului Giurgeni-Vadu Oii, care traversează Dunărea pe o distanță de 1456 m.
Construcția podului s-a desfășurat pe o perioadă de 3 ani, fiind finisat în anul 1971.
Vedere de pe podul Giurgeni-Vadu Oii
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Dispunerea administrativă a celor două localități

Satul Vadu Oii este arondat localității Hârșova, situată în Nord-Estul Județului Constanța. Din
punct de vedere geografic, localitatea este situată pe malul drept al Dunării, în apropiere de
confluența fluviului cu brațul Borcea. Cel mai apropiat oraș este Cernavodă, dar localitatea are
legături și cu Tulcea (100 km), Constanța (85 km), Brăila (100 km) și Slobozia (60 km).
Accesul către alte localități se realizează rutier prin intermediul DN 2A, E60, DN 22A și alte
drumuri județene, prin care se face legătura cu diferite comune limitrofe. Infrastructura rutieră
internă este modernizată – dintr-un total de 29 km rețele stradale în orașul Hârșova, 20 km sunt
reprezentate de drumuri modernizate.
Giurgeni este o comună aparținând județului Ialomița, situat în extremitatea estică a acestuia.
Este localizat pe malul stâng al fluviului Dunărea, fiind locul de confluență al Dunării cu brațul
Borcea. Accesul comunei către alte localități se face prin intermediul DN2A, legătura dintre
Slobozia și Constanța, care se ramifică apoi către Fetești și Gura Ialomiței.
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d. Galați

Municipiul Galați, de asemenea capitala de reședință a județului cu același nume, este situat în
regiunea sudică a regiunii istorice Moldova. Amplasarea geografică a municipiului oferă
deschidere către 3 regiuni istorice diferite (Moldova, Muntenia și Dobrogea) și către 3 ape
curgătoare importante (Dunăre, Siret, Prut). Orașul aflat la cea mai mică distanță de municipiul
Galați este Brăila, situat la 15 km spre sud. Municipiul Galați este alcătuit din 3 terase: valea
orașului, cu altitudini joase, 5-7 m, nucleul orașului medieval (altitudini de 20-25 m și orașul
modern (40 m sau mai mult).
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e. Sfântu Gheorghe

Sfântu Gheorghe

Comuna este plasată în județul Tulcea, la vărsarea brațului Dunării cu același nume și la o
distanță de 120 km față de Tulcea. Specificul localității este dat de delta secundară formată și de
rezervația naturală instituită în jurul speciilor protejate de lege. Din punct de vedere geografic,
localitatea se delimitează la nord de comuna Crișan și orașul Sulina, de Marea Neagra (la est și
sud) și de comuna Murighiol (la vest). Accesul în localitate se poate face doar naval, pornind
din Tulcea, din portul Mahmudia sau portul Murighiol, parcursul drumului variind între 2 și 4 h.
Comunitatea prezentă, alcătuită din 823 locuitori la 1 ianuarie 2017 este reprezentată în special
de pescari.
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f. Jurilovca

Jurilovca

Localitatea este situată în regiunea sud-estică a județului Tulcea, pe malul lacului Razim. În
vecinătate Jurilovca formează legături cu localitatea Sălcioara (5 km), Gura Portiței (15 km),
Babadag (20 km), Sarichioi (26 km), Tulcea (54 km). Accesul se face prin intermediul DN 22 și
DJ 222. Localitatea este plasată la granița dintre podișul Babadag și câmpia litorală.
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Analiza circumstanțelor socio-economice a luat în calcul și indicatori precum:


structura populației pe vârste



mărimea gospodăriei



nivelul de educație, rata de alfabetizare



accesul la nevoile și serviciile de bază



sursele de venit și stabilitatea veniturilor.



capitalul social al pescarilor din comunitate



rolul femeilor, bărbaților și tinerilor în activitățile de pescuit și specifice în gospodărie și
în comunitate;



tipul și structura proprietăților activelor productive la nivelul de gospodărie și în
gospodărie și în comunitate;



disponibilitatea și accesul membrilor comunității de pescari la infrastructură, inclusiv la
cea de marketing (drumuri, restaurante, hoteluri, etc.)

Pentru evaluarea stocurilor de resurse naturale, studiul abordează următoarele teme:


Stocurile curente de pește, stuf, teren arabil, efectivele de animale, fructe etc., cu accent
pe utilizări durabile, tradiționale, dar și la cele posibile, viitoare (inclusiv potențialul
pentru artizanat); percepții asupra resurselor naturale disponibile în cadrul comunităților
de pescari



Disponibilitatea, accesul și aspecte legate de guvernanță ale resurselor naturale
menționate mai sus;



Evaluarea lanțurilor de aprovizionare și a unor nișe de piață pentru produse/servicii
(inclusiv piețele transfrontaliere, dacă este cazul), în analiza bazei de resurse naturale;



Examinarea rolului potențial al femeilor și tinerilor de a se angaja în dezvoltarea de
venituri alternative prin gestionarea durabilă a resurselor naturale.
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Pentru documentarea structurii populației, a anumitor indicatori socio-economici și
pentru identificarea resurselor naturale disponibile în arealul inferior al Dunării, metodologia de
față include o cercetare documentară de informații prin care au fost utilizate date din
recensământul național, date statistice furnizate de Institutul Național de Statistică, datele
primare locale disponibile de la consiliile orășenești precum și rapoartele naționale/regionale. În
timp ce datele statistice privitoare la populația din zona studiată sunt necesare pentru construirea
unui eșantion care să reflecte structura populației existente, celelalte date culese prin intermediul
desk research-ului vor completa Ancheta Sociologică realizată de către echipa de cercetare după
cum urmează:
Modalitate de cercetare: Anchetă Sociologică
Tip cercetare: Mixtă (Cantitativ și Calitativ)
Instrument de cercetare cantitativ: Chestionar
Instrument de cercetare calitativ: Ghid de interviu și Ghid de focus grup
Populația țintă studiu cantitativ: persoane care locuiesc în următoarele localități: Fetești,
Borcea, Giurgeni-Vadu Oii, Galați, Sfântu Gheorghe, Jurilovca.
Eșantion: eșantionul este de 200 de persoane.
În ceea ce privește studiul cantitativ, instrumentul de cercetare a fost aplicat atât față în față, cât
și telefonic. În localitățile Borcea, Sfântu Gheorghe și Jurilovca chestionarele au fost realizate
față în față. În Galați și Giurgeni - Vadu Oii chestionarele au fost realizate telefonic la
recomandarea președinților asociațiilor de pescuit care au furnizat datele de contact ale
pescarilor. La Fetești au fost realizate chestionare față în față cu pescarii din Stelnica iar cu
ceilalți membrii ai asociației chestionarele au fost realizate telefonic.
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d. Considerații etice
Pe toată durata derulării studiului a fost respectată anonimitatea respondenților. Aceasta este o
condiție esențială pentru ca respondenții să discute liber și să se poată aborda cât mai multe
dintre subiectele propuse. Întrebați în special despre problemele pe care le întâmpină, în relația
cu diferite organizații, respondenții pot fi reticenți în a împărtăși situațiile neplăcute și chiar
punctele de vedere divergente cu scopurile oficiale promovate de organizație. De aceea, atât
înainte de aplicarea chestionarelor, cât și înaintea discuțiilor de grup și a interviurilor
individuale, cercetătorii au asigurat respondenții de confidențialitatea datelor personale. De
asemenea, a fost respectată dorința persoanelor intervievate de a nu răspunde întrebărilor
considerate sensibile de către aceștia.
Cercetătorii implicați în discuțiile cu pescarii și reprezentanții organizațiilor cheie nu au
influențat răspunsurile acestora. Respondenții au fost încurajați să răspundă și să participe la cât
mai multe teme de discuție, dar influența cercetătorilor a fost minimă. Aceștia nu și-au exprimat
punctele de vedere cu privire temele abordate și au direcționat discuția doar pentru a se asigura
o acoperire cât mai bună a subiectelor și pentru a obține răspunsuri de la cât mai mulți
participanți la discuție. Atât în interviurile individuale, cât și în cele de grup, rolul
intervievatorului este acela de a modera discuția și de a crea un cadru în care participanții se
simt stimulați să participe la discuție.
Întrebările din chestionar au fost de asemenea formulate astfel încât să se evite capcana
inducerii răspunsurilor sau cea a răspunsurilor dezirabile.
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e. Limitările studiului
Limitele studiului privesc măsura în care respondenții au atins toate punctele esențiale, mai ales
pe cele considerate sensibile. În timp ce discuțiile față în față (atât cele de grup, cât și cele
individuale) au avantajul de a surprinde discursul liber al respondenților, de a stimula
interacțiunea între participanți, de a surprinde motive, povești și o viziune mai extinsă asupra
tematicii. Totodată, discuțiile față în față pot inhiba anumiți respondenți, cel puțin pentru
început și, în cazul focus grupurilor, există riscul existenței unor voci mai puternice care să preia
controlul asupra discuției. Toate aceste limitări pot fi depășite cu ajutorul intervenției
moderatorilor de discuție, care poate ajuta respondenții să se implice în discuție, să își
organizeze mai bine discursul, să depășească teama de a exprima puncte de vedere divergente cu
cele ale altor participanți, să nu simtă presiunea de a exprima opinii dezirabile etc.
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2. Constatări și analize
Pentru a determina o imagine de ansamblu cu privire la comunitățile de pescari selectate și
pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor generale ale studiului, au fost inițial colectate date
puse la dispoziție de sursele oficiale care au fost completate ulterior de analiza socio-economică
a comunităților de pescari. În final, imaginea de ansamblu este una complexă, pornind de la
analiza la nivel general a comunității de localnici din localitățile selectate, ajungând la
identificarea aspectelor sociale și economice caracteristice comunităților de pescari și
identificând, de asemenea, nemulțumiri, opinii și percepții, planuri de viitor ale acestora.
Analiza situației socio-economice a comunităților de pescari
i. Structura pe vârste
Conform INSSE, în ultimii ani se înregistrează o scădere constantă a populației (de la 1 Ianuarie
2016 până la 1 ianuarie 2017 populația României după domiciliu a scăzut cu 0.3%). De
asemenea, populația României se confruntă cu un proces de îmbătrânire, cu o scădere a
populației tinere și o viitoare categorie de vârstnici numeroasă. Este și cazul populației din
localitățile incluse în studiu:
Tabel 1: Structura pe vârste a localităților selectate
0-19 ani

20-59 ani

60+ ani

Total

Fetești

7671

20554

7035

35260

Borcea

1479

4772

1958

8209

Giurgeni

295

821

333

1449

Hârșova

2682

6421

2077

11180

Galați

49236

186648

67227

303111

Sfântu Gheorghe

112

506

205

823

Jurilovca

846

2572

1154

4563

Structura pe vârste a populației de pescari inclusă în studiu cuprinde o reprezentare mai crescută
a categoriei de vârstă 35-49 ani (50%) și o treime (33%) pescari cu vârste cuprinse între 50-64
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ani. Proporția pescarilor tineri, de până în 34 ani, este scăzută (doar o zecime), cel mai tânăr
pescar chestionat având 26 ani.
Grafic 1: Structura pe vârste a populației de pescari inclusă în studiu

26-34 ani

10%

35-49 ani

50%

50-64 ani

33%

Peste 65 ani

7%

ii. Mărimea familiei/gospodăriei
Cei mai mulți dintre pescarii chestionați sunt căsătoriți (66%) sau într-o relație (18% - Grafic 2).
Grafic 2: Starea civilă

Căsătorit

66%

Într-o relație

16%

Singur
Divorțat
Văduv

14%
3%
1%

În urma chestionării pescarilor, familia acestora este formată în medie din 3 persoane (pescarul
chestionat, alături de soție și copil). Totodată, într-o curte sunt prezente, în medie, 2 gospodării.
Deși majoritatea familiilor sunt familii nucleare, în alte cazuri aceasta poate avea în componență
și alte rude: părinți, bunici, frați, surori.
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iii. Niveluri de educație și ratele de alfabetizare
La nivel național, conform Eurostat 2017, se prezintă următoarea distribuție a populației pe
niveluri de educație:
Tabel 2: Structura pe nivele de educație România
Studii primare,
gimnaziale

Studii liceale

Studii post-liceale

Total

Total

29%

57%

14%

100%

Masculin

25%

61%

14%

100%

Feminin

32%

53%

15%

100%

Sursă date: Eurostat 2017

La nivelul comunităților de pescari, proporția celor care au absolvit cel mult școala gimnazială
este mai crescută de jumătate (57%). De asemenea, procentul celor care au absolvit studii
superioare este unul mai scăzut (4%):
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Grafic 3: Ultima formă de învățământ

Școală generală, profesională

57%

Liceu
Facultate
Master, doctorat
Altă formă educațională

35%
3%
1%
4%

O parte dintre localitățile selectate se confruntă cu un nivel al analfabetimului mai ridicat. Este
vorba despre Municipiul Fetești, Borcea, Giurgeni, Sfântu Gheorghe și Jurilovca. Județele din
care localitățile menționate fac parte se confruntă, la nivel general, cu un nivel crescut al
analfabetismului (fiind incluse în primele 5 localități cu o rata a analfabetismului crescut).

iv. Niveluri de vulnerabilitate socio-economică în comunitățile țintă
Deși respondenții din comunitățile alese dispun în majoritate de electricitate, apă curentă și
servicii de ridicare a gunoiului menajer, mai puțin de jumătate (42%) dispun de canalizare și
doar aproximativ un sfert (27%) sunt racordați la rețeaua de gaze naturale (Grafic 4). De
instalație curentă de apă cu robinet în casă beneficiază 71% dintre respondenți. Aproximativ o
zecime dintre respondenți se bazează încă pe alimentarea cu apă din fântâni publice sau sisteme
proprii (Grafic 5).
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Grafic 4: Dispuneți de…?
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Grafic 5: Alimentarea cu apă se face prin:
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74%
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4%

Sistemul de încălzire cel mai utilizat (peste jumătate dintre respondenți) este cel bazat pe
alimentarea sobei cu lemne, cărbuni sau petrol, în timp ce aproximativ un sfert au centrală
proprie de încălzire (Grafic 6). Pentru 42% dintre respondenți closetul în curte este încă singura
opțiune. (Grafic 7).
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Grafic 6: Care este sistemul de încălzire de care dispuneți?
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Grafic 7: Closetul se află:
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Analizând comunitățile individual, în general nu există diferențieri semnificative în ceea ce
privește accesul la nevoile și serviciile de bază. Totuși, comunitatea pescarilor din Municipiul
Fetești și din comuna Borcea dispune într-o mai mică măsură (față de alte comunități) de
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racordare la sistemul de alimentare cu gaze naturale sau la rețeaua de canalizare. Pescarii din
Galați dispun într-o măsură crescută de condițiile de bază pentru locuire (electricitate, gaze
naturale, apă curentă etc., Grafic 8), de instalație curentă de alimentare cu apă prin robinet în
casă (82%), centrală proprie (62%), closet în casă (86%).
Grafic 8: Dispuneți de…?
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v. Surse de venituri și stabilitatea acestora de-a lungul anului
Pescarii din toate cele 7 localități luate în calcul pentru studiu au fost chestionați cu privire la
rolul pe care activitatea de pescuit îl are în obținerea veniturilor, în organizarea bugetului pentru
cheltuieli și taxe asociate pescuitului și în dezvoltarea unor rețele de colaborare la nivelul
comunității.
Pentru mai mult de jumătate dintre pescarii chestionați (56%), pescuitul reprezintă o activitate
prin care se obține venit (Grafic 9). La nivel general, aproximativ 80% dintre pescari depind de
pescuit. Acesta este o sursă principală (iar în jumătate dintre cazuri singura sursă) de furnizare a
câștigurilor financiare (Grafic 10).
Utilizând media cheltuielilor declarate de către pescari, suma medie totală alocată pe an pentru
activitățile de pescuit este de aproximativ de 2400 lei. Taxele pe venituri reprezintă cea mai
mare pondere din totalul cheltuielilor legate de activitățile de pescuit pe care pescarii sunt
nevoiți să le aloce anual (în medie – 1642 lei). Pentru autorizațiile de pescuit și cotizațiile către
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asociațiile de pescari, respondenții au declarat că alocă o sumă de aproximativ 560 lei/an pentru
ambele cheltuieli (Tabel 3).
Grafic 9: Pescuitul sau alte activităţi de prelucrare a resurselor de peşte reprezintă pentru
dvs:
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Grafic 10: Pescuitul este pentru dvs.:
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28
Acest material a fost produs în cadrul proiectului “Conservarea sustenabilă a sturionilor din Dunăre prin prevenirea și reducerea braconajului
și comerțului ilegal cu produse din sturion’’(LIFE FOR DANUBE STURGEONS, LIFE15 GIE/AT/001004) cu sprijin financiar din partea
Programului LIFE - Environmental Governance and Information of the European Union. Conținutul acestui material nu reprezintă neapărat poziția
Uniunii Europene

ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIEI BIOSFEREI DELTA DUNĂRII
LIFE FOR DANUBE STURGEONS
Strada Portului, nr.34A
820243, Tulcea
Tel.: +40 240 518945
Fax: +40 240 518975
arbdd@ddbra.ro
www.ddbra.ro
www.sturioni.wwf.ro

Tabel 3: Taxe și cheltuieli anuale pentru activitatea de pescuit (medii, pe categorii)

Cheltuieli și taxe

Sumă (RON)

Autorizație de pescuit

322 lei

Licență de pescuit

133 lei

Permis de pescuit

72 lei

Cotizație către asociația de pescari

235 lei

Taxe pe venituri

1642 lei

Peste jumătate dintre pescarii chestionați (52%) se consideră mai degrabă nemulțumiți de
nivelul de trai. Celor mai mulți dintre respondenți le este dificil sau foarte greu să se descurce cu
veniturile de care depind în prezent (Grafic 11 și Grafic 12).

Grafic 11: Gradul de mulțumire cu nivelul de trai:
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Grafic 12: Cum apreciați nivelul veniturilor din gospodăria dvs.?
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În aproximativ jumătate din cazuri (49%), veniturile depind de anotimp sau alți factori. Altfel
spus, indiferent de modul în care pescarii și-au apreciat veniturile în raport cu cheltuielile,
aceștia nu își pot evalua situația drept una permanentă. În același timp, cei care se consideră a fi
într-o situație permanentă sunt fie cei care apreciază veniturile ca fiind suficiente pentru un trai
confortabil, fie cei care întâmpină greutăți mari pentru a se descurca cu veniturile actuale. Cei
care declară că veniturile sunt variabile, sunt mai degrabă cei care au un trai decent și care nu
resimt greutăți atât de mari în a se descurca cu veniturile de care dispun (Tabel 4).

Grafic 13: În ceea ce privește situația pe care ați menționat-o anterior, aceasta este?
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Tabel 4: Veniturile gospodăriei raportate la permanența situației
Situație permanentă

Situație temporară

Veniturile actuale ne asigură un trai
confortabil

70%

30%

Reușim să facem față cheltuielilor cu
veniturile actuale

27%

73%

Ne este dificil să ne descurcăm cu
veniturile pe care le avem în prezent

45%

55%

Ne este foarte greu să ne descurcăm
cu veniturile actuale

59%

41%

Cei mai mulți dintre respondenții din localitățile de interes (57%) au declarat că se descurcă să
își plătească chiria sau facturile la utilități la timp și să își asigure încălzirea locuinței pentru
iarnă. Întâmpinarea cheltuielilor neprevăzute reprezintă o provocare pentru 80% dintre
respondenți. A merge în vacanțe departe de casă pentru minim 7 zile sau a face economii
reprezintă o posibilitate doar pentru 11% dintre pescarii participanți la studiu (Grafic 14).
Grafic 14: Vă permiteți să:
Plătiți chiria sau facturile la utilități în fiecare
lună

57%
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20%

Mergeți în vacanță departe de casă (7 zile)

11%

Să faceți economii

11%

O treime dintre pescarii chestionați consideră că principala modalitate prin care se poate obține
venit în localitatea în care se află presupune activitate de pescuit. Agricultura (21%) și serviciile
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(18%) au fost recunoscute de asemenea drept surse de câștiguri financiare. Turismul (7%) și
lucrul pe șantierul naval (5%) au fost cele mai puțin menționate modalități (Grafic 15).
Grafic 15: Modalități de a obține venituri în localitate:
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În urma analizei la nivelul comunităților individuale, se remarcă unele diferențe cu privire la
sursele de venit și stabilitatea veniturilor în timpul anului. Principala observație cu privire la
pescuit și rolul acestuia în obținerea veniturilor este aceea că pescarii din mediul rural se
bazează într-o măsură mai crescută (dacă nu chiar integral) pe activitățile de pescuit pentru a
obține venit. Totodată, pescarii din Fetești și Galați declară că pescuiesc mai mult pentru a
obține resurse de folosit în gospodărie, în timp ce, la extremă, se situează comuna Borcea, în
care peste 76% dintre pescarii chestionați susțin că se întrețin aproape integral din pescuit.
Veniturile declarate ale pescarilor variază în funcție de localitate, însă veniturile mai crescute
sunt însoțite și de cheltuieli mai crescute.
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Venituri în comunitatea pescarilor din Fetești:

Media cheltuielilor anuale pentru pescuit în comunitatea de pescari din Municipiul Fetești este
puțin mai crescută, 2607 ron/an (2400 ron media generală), cu venituri ușor mai ridicate (Grafic
16), dar și cheltuieli mai crescute (Grafic 17). Conform evaluării personale, pescarii din
Municipiul Fetești sunt mai degrabă nemulțumiți de nivelul de trai și declară într-o măsură mai
scăzută că pot face față cheltuielilor actuale sau că își pot asigura un trai confortabil. Totodată,
privind sursele de venit, pescarii din Municipiul Fetești au identificat și alte domenii de
activitate pentru a obține venit, pe lângă pescuit: serviciile și agricultura.

Grafic 16: Veniturile pescarilor din Municipiul Fetești, comparativ cu cele generale
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Grafic 17: Aproximați cheltuielile lunare (alimente, utilități, îmbrăcăminte etc.)
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Venituri în comunitatea pescarilor din Borcea:

Veniturile pescarilor din comuna Borcea sunt cuprinse în majoritate între 1001-1500 ron/
familie (50%), în timp ce există și o treime dintre respondenți care au declarat venituri între
1501-2500 ron. Media veniturilor este de 1233 ron, iar media cheltuielilor lunare se ridică la 975
ron (3 sferturi dintre pescarii chestionați din Borcea au declarat cheltuieli cuprinse între 7511200 ron).
Comunitatea de pescari din comuna Borcea este mai degrabă nemulțumită de nivelul de trai.
Proporția celor care sunt încadrați în această categorie este mai crescută decât cea de la nivel
general (59% în Borcea, comparativ cu procentul general de 52% generat pe analiza tuturor
comunităților). Cu toate acestea, în evaluarea veniturilor raportate la cheltuieli, pescarii din
comuna Borcea care declară că veniturile le asigură un trai confortabil sunt mai numeroși – 27%
din totalul respondenților, comparativ cu un procent de 13% la nivel general.
De asemenea, structura eșantionului de pescari din comuna Borcea în funcție de raportul dintre
venituri și cheltuieli este una echilibrată, cu procente apropiate între diferitele categorii de
pescari (Grafic 18), iar situația este una în principal permanentă (pentru 76% dintre pescari),
fără fluctuații în funcție de sezon.
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Grafic 18, Cum apreciați nivelul veniturilor din gospodăria dvs.?
Ne este foarte greu să ne descurcăm cu
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Modalitățile identificate de către pescarii din comuna Borcea de a obține venit în localitate sunt
pescuitul și agricultura.



Venituri în comunitatea pescarilor din Galați

Veniturile pescarilor chestionați din Municipiul Galați sunt, în medie, mai crescute cu 560
ron/lună, la nivelul gospodăriei, față de venitul mediu lunar calculat la nivelul tuturor
comunităților de pescari participante la studiu. Totodată, cheltuielile sunt mai crescute,
ajungând, în medie, la 1581 ron/lună (Grafic 19 și Grafic 20 prezintă distribuția pe categorii a
venitului și a cheltuielilor). Totodată, cheltuielile suportate de către pescarii chestionați din
Galați pentru activitățile de pescuit sunt situate sub media generală, pescarii declarând taxe mai
mici pe venituri.
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Grafic 19: Care este venitul (total al gospodăriei) mediu lunar?
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Grafic 20: Aproximați cheltuielile lunare (alimente, utilități, îmbrăcăminte etc.)
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Comparativ cu gradul de mulțumire general, la nivelul întregii comunități de pescari inclusă în
studiu, pescarii chestionați din Municipiul Galați se consideră mai puțin nemulțumiți de
propriul trai (Grafic 21).

36
Acest material a fost produs în cadrul proiectului “Conservarea sustenabilă a sturionilor din Dunăre prin prevenirea și reducerea braconajului
și comerțului ilegal cu produse din sturion’’(LIFE FOR DANUBE STURGEONS, LIFE15 GIE/AT/001004) cu sprijin financiar din partea
Programului LIFE - Environmental Governance and Information of the European Union. Conținutul acestui material nu reprezintă neapărat poziția
Uniunii Europene

ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIEI BIOSFEREI DELTA DUNĂRII
LIFE FOR DANUBE STURGEONS
Strada Portului, nr.34A
820243, Tulcea
Tel.: +40 240 518945
Fax: +40 240 518975
arbdd@ddbra.ro
www.ddbra.ro
www.sturioni.wwf.ro

Grafic 21: Cât de mulțumit sunteți cu nivelul dvs. de trai?
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Printre modalitățile de a obține venit menționate de pescarii chestionați din Municipiul Galați au
fost menționate pescuitul (22%), serviciile (22%), agricultura (17%), industria (17%) și
șantierul naval (11%).

Deși comparativ cu nivelul general, pescarii din Municipiul Galați se descurcă într-o măsură
mai crescută cu plata utilităților, încălzirea locuinței iarna și cheltuielile neprevăzute, aceștia
declară într-o măsură scăzută ca pot merge în vacanțe sau că pot face economii (9% din pescarii
chestionați).



Venituri în comunitatea pescarilor din Sfântu Gheorghe

Veniturile medii lunare pe gospodărie declarate de către pescari sunt de 1250 ron/lună, iar
cheltuielile medii 1075 ron, situându-se sub media generală la nivelul întregii comunități de
pescari participante la studiu. Cheltuielile pentru activitățile de pescuit ajung aproape de media
generală (2058 ron/an pentru pescarii din Sfântu Gheorghe), existând însă în principal pescari
care cheltuiesc sub media generală și alții care cheltuiesc peste media generală (valori extreme
ale veniturilor).
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Pescarii chestionați din comuna Sfântu Gheorghe sunt în majoritate deloc mulțumiți de
nivelul personal de trai (67%). În acord cu acest fapt, majoritatea pescarilor au apreciat că le
este foarte greu să se descurce cu veniturile actuale. Totodată, această situație este cel mai
adesea una temporară, existând momente de fluctuație în ceea ce privește modul în care pescarii
din Sfântu Gheorghe se raportează la cheltuieli, ținând cont de veniturile de care dispun.
Sursele de venit identificate de către pescarii din Sfântu Gheorghe sunt pescuitul și turismul.



Venituri în comunitatea pescarilor din Jurilovca

Media veniturilor pe gospodărie este de 1289 ron/lună, dar majoritatea veniturilor declarate sunt
plasate sub 1000 ron/gospodărie. De asemenea, media cheltuielilor se ridică la 783 ron/lună,
însă în general, acestea nu depășesc 750 ron.
În ceea ce privește mulțumirea cu nivelul de trai, pescarii din Jurilovca se declară mai degrabă
nehotărâți, nefiind nici mulțumiți, dar nici nemulțumiți de nivelul de trai actual (56%). În același
timp, un sfert dintre respondenți au declarat că nu sunt deloc mulțumiți de nivelul de trai.
Chestionați cu privire la nivelurile veniturilor din gospodărie, peste jumătate dintre respondenți
(63%) declară că le este foarte greu să se descurce cu veniturile actuale. Totuși, un sfert dintre
pescari se descurcă în a face față cheltuielilor actuale.
Pescuitul, turismul și agricultura sunt principalele activități din care pescarii chestionați
consideră că localnicii pot obține venit.
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Venituri în comunitatea pescarilor din Giurgeni

Pescarii chestionați din Giurgeni au declarat în majoritate venituri de peste 2500 ron/lună, iar în
unele cazuri cheltuielile pot depăși, de asemenea 2500 ron/lună. În ceea ce privește gradul de
mulțumire cu nivelul de trai, există mai multe categorii de pescari dintre cei chestionați în
Giurgeni. În funcție de venitul declarat, gradul de mulțumire cu nivelul de trai variază. Astfel,
pescarii care au declarat venituri de peste 2500 ron/lună sunt foarte mulțumiți de nivelul de trai,
iar cei cu venituri până în 1200 ron/lună nu sunt deloc mulțumiți.
Venitul este pus de asemenea în relație cu modul în care pescarii se raportează la cheltuieli. Cei
mai mulți dintre aceștia (66%) declară că este dificil sau foarte greu să se descurce cu veniturile
actuale. De asemenea, situația a fost evaluată în 67% din cazuri ca fiind una permanentă.
Pescuitul este activitatea menționată cel mai adesea ca fiind modalitatea de a obține venit în
Giurgeni. Într-o măsură mai scăzută a fost menționat și sectorul serviciilor.



Venituri în comunitatea pescarilor din Vadu Oii (Hârșova)

Venitul mediu lunar este de 1925 ron, dar veniturile pescarilor se situează în puncte extreme –
75% au venituri cuprinse între 1001-1500 ron, iar un sfert au venituri peste 2500 ron.
Cheltuielile medii lunare sunt de 1000 ron (un sfert dintre pescari au declarat și venituri cuprinse
între 1201-1800 ron). În final, cheltuielile medii anuale dedicate activităților de pescuit se
situează apropiat de media generală, la 2156 ron/an.
Aproximativ 80% dintre pescarii respondenți din Hârșova se declară mai degrabă nemulțumiți
de nivelul de trai. Totodată, același procent declară că le este dificil sau foarte greu să se
descarce cu veniturile actuale. În majoritatea cazurilor, aceasta este o situație permanentă.
Agricultura a fost principala modalitate de a obține venit identificată de către pescari pentru
Hârșova.
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vi. Roluri pe sexe și vârste în activitățile de pescuit și în activitățile specifice din gospodărie
și comunitate
În localitățile studiate am întâlnit numai pescari de genul masculin. Femeile se ocupă
preponderent cu treburile casnice. Pescarii intervievați sunt bărbați adulți (30+). În general,
pescarii sunt nevoiți să întrețină întreaga familie, mai ales dacă soția este casnică și dacă sunt
prezenți în familie copii minori, care nu pot lucra încă, ceea ce presupune împărțirea unui singur
venit la mai multe persoane.
Femeile se ocupă de gospodărie, iar copiii urmează diferite instituții de învățământ. După
finalizarea parcursului educațional cei mai mulți copii râmân să lucreze în orașele în care au
finalizat studiile și, în majoritatea cazurilor, cei care sunt majori și lucrează, nu continuă să se
implice alături de tată în activitățile de pescuit. Printre ocupațiile celor care muncesc au fost
menționate: jandarm, camerist vapor, ofițer de poliție.
Femeile care nu sunt casnice, lucrează în general în sectorul serviciilor sau în instituțiile publice
prezente în localitate (asistent medical, cadru didactic, asistent social). Astfel, veniturile obținute
din pescuit sunt suplimentate de către femei în interiorul gospodăriei.
Mai există în gospodărie și categoria persoanelor vârstnice, care sunt pensionari și nu lucrează,
ori se ocupă de gospodărie.

vii. Tipuri și structura proprietăților activelor productive (casă, teren, ambarcațiuni etc)
la nivel de gospodărie și comunitate
Pescarii dețin, în majoritate, o locuință proprie (62%). Procentul celor care locuiesc în chirie
este unul scăzut (7%).
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Grafic 22: Locuința dvs. este:
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Televizor color și telefon mobil dețin cel puțin 80% dintre pescarii chestionați. Barcă și
ustensile de pescuit au declarat că posedă un procent de 64-65% dintre aceștia. Numărul celor
care dețin și un autoturism este mai scăzut (45%). Doar aproximativ o zecime dintre respondenți
au în prezent capacitate de cazare pentru turiști și 7% dețin propriile utilaje agricole (Grafic 23).
Grafic 23: Dețineți/ Nu dețineți următoarele bunuri în gospodărie:
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În general, procentul pescarilor care dețin TV color, mașină de spălat, telefon mobil/fix este
asemănător, indiferent de comunitatea de proveniență a pescarilor. Acestea sunt bunuri pe care
le găsim aproape în fiecare gospodărie a pescarilor. În ceea ce privește alte bunuri utile pentru
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pescuit (bărci, ustensile de pescuit), autoturismele, utilajele agricole și capacitatea de cazare
turiști existe anumite diferențe între comunități.
În general, pescarii intervievați sunt pregătiți pentru activitățile de pescuit: au bărcile proprii și
ustensile profesionale de pescuit. Comparativ cu alte comunități de pescari, pescarii din Borcea
sunt mai puțin pregătiți cu propriile bărci și ustensile, dar dețin în măsura cea mai crescută
utilaje agricole (17% dintre respondenți). Pescarii din Galați și Fetești dețin într-o măsură puțin
mai crescută de autoturisme (50% dintre respondenți în ambele municipii).
Capacitate de cazare declară că au într-o măsură mai crescută pescarii din Sfântu Gheorghe,
Jurilovca, Borcea și Galați. La polul opus, se regăsesc pescarii chestionați din Giurgeni și
Hârșova (dintre care niciunul nu are capacitate de cazare turistică), dar și pescarii din Fetești
(doar 5% au capacitate de cazare).

viii. Capital social în comunitate

La nivelul comunităților de pescari sunt deja formate rețele de colaborare. Trei sferturi dintre
pescarii chestionați au declarat că mai colaborează și cu alți pescari (Grafic 24). Totodată, un
sfert dintre aceștia nu întreprind nici o activitate de colaborare în ceea ce privește activitățile de
pescuit și nici nu a fost identificată intenția de a lua în calcul o astfel de colaborare.
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Grafic 24: Colaborarea cu alți pescari
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Întrebați în legătură cu modalitățile avantajoase de colaborare între pescari, activitățile de
întreținere a bărcii sau a sculelor de pescuit, precum și cele de pregătire sunt modurile pe care
cei neinteresați în prezent de a colabora le consideră a veni în avantajul pescarilor (Grafic 25).

Grafic 25: Modalități de colaborare preferate:

În activitățile de întreținere a bărcii sau a
sculelor de pescuit

55%

În pregătirea pentru pescuit

În recoltarea peștelui

În comercializarea peștelui

50%

20%

15%

Pescarii care declară în cea mai crescută măsură sunt cei din Giurgeni și Galați (96% dintre
pescari). În schimb, pescarii din Borcea și Hârșova sunt cei care colaborează cel mai puțin.

43
Acest material a fost produs în cadrul proiectului “Conservarea sustenabilă a sturionilor din Dunăre prin prevenirea și reducerea braconajului
și comerțului ilegal cu produse din sturion’’(LIFE FOR DANUBE STURGEONS, LIFE15 GIE/AT/001004) cu sprijin financiar din partea
Programului LIFE - Environmental Governance and Information of the European Union. Conținutul acestui material nu reprezintă neapărat poziția
Uniunii Europene

ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIEI BIOSFEREI DELTA DUNĂRII
LIFE FOR DANUBE STURGEONS
Strada Portului, nr.34A
820243, Tulcea
Tel.: +40 240 518945
Fax: +40 240 518975
arbdd@ddbra.ro
www.ddbra.ro
www.sturioni.wwf.ro

Din discuțiile față în față (interviuri și focus grupuri) a reieșit faptul că există cooperare între
pescari cu privire la pregătirea bărcilor sau a instrumentelor de pescuit. Cooperare din cadrul
asociațiilor de pescuit este și ea prezentă în aceste comunități atât în privința pescuitului cât și în
privința realizării de proiecte pe fonduri nerambursabile prin asociație. Pescarii care nu
cooperează în activitățile care nu presupun cooperarea din asociații sunt puțini și preferă să
lucreze pe cont propriu, chiar dacă identifică beneficiile colaborării între pescari.
Pescarii nu sunt dispuși să se asocieze între ei pentru înființarea unei firme sau pentru a accesa
împreună un proiect pe fonduri europene. Singura modalitate prin care sunt dispuși să acceseze
fonduri europene este în cadrul unui proiect derulat prin asociație sau fiecare să depună un
proiect propriu.
Pescarii care au fost intervievați nu consideră că pot avea succes afacerile cu mai mulți
parteneri. Ei consideră că fiecare ar trebui să se ocupe de întreținerea familiei așa cum consideră
și cum poate. Singura modalitate (identificată împreună cu pescarii) prin care pot fi accesate
proiecte mari finanțate din fonduri europene este prin intermediul asociațiilor din care fac parte.
Acesta este singura modalitate funcțională deoarece ei recunos autoritatea presedinților de
asociație.
În cazul proiectelor individiuale, pescarii au declarat că nu au resurse financiare suficiente
pentru cofinanțare. Cei mai mulți nu pot contribui cu mai mult de 10000 lei pentru un proiect
finanțat din fonduri europene.

ix. Disponibilitatea și accesul membrilor comunității de pescari la infrastructură
Conform pescarilor chestionați, drumurile astfaltate și restaurantele reprezintă facilități
observate în localitate de către majoritatea dintre aceștia. La polul opus, pescarii au evaluat ca
fiind mai puțin prezente cherhanalele și locurile atractive pentru turiști (Grafic 26).
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Grafic 26: Există următoarele facilități în localitatea dumneavoastră?
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În funcție de comunitate, pescarii evaluează într-o măsură mai crescută sau mai ridicată prezența
facilităților din localitate. Pescarii din Borcea evaluează într-o măsură mai scăzută prezența
tuturor facilităților din localitate, în special hotelurile/pensiunile, locurile atractive pentru turiști
și restaurantele (Grafic 25).
Grafic 27: Există următoarele facilități în localitatea dumneavoastră?
57%

Drumuri asfaltate

Borcea
General

Restaurante

22%

Piețe

22%

Hoteluri/pensiuni

Locuri atractive pentru turiști

58%
49%

4%

48%
30%

Cherhanale
4%

65%

45%

32%

La polul opus, comparativ cu nivelul general și alte comunități analizate, facilitățile menționate
de către pescari sunt mai numeroase în Municipiul Galați (Grafic 28).
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Grafic 28: Există următoarele facilități în localitatea dumneavoastră?
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În Sfântu Gheorghe principalele facilități disponibile identificate la nivel local au fost
cherhanalele, hotelurile/pensiunile, restaurantele și locurile atractive pentru turiști. În Jurilovca,
au fost menționate îndeosebi drumurile asfaltate, cherhanalele, hotelurile/pensiunile și
restaurantele, în timp ce locurile atractive pentru turiști au fost cele mai puțin menționate de
către localnici.
Printre facilitățile disponibile la nivelul localității Giurgeni, pescarii au recunoscut în primul
rând

drumurile

asfaltate,

piețele

și

restaurantele.
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cherhanalelor

și

a

hotelurilor/pensiunilor a fost mai puțin recunoscută. Obiectivele de interes turistic menționate au
fost Insula Mică și Insula Mare a Brăilei. În Hârșova, prezența facilităților a fost evaluată drept
mai scăzută comparativ cu nivelul general, în special în ceea ce privește prezența
hotelurilor/pensiunilor (Grafic 29).
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Grafic 29: Există următoarele facilități în localitatea dumneavoastră?
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Evaluarea accesului pescarilor din comunitate către piețe, în funcție de planul de apropiere
(local-transfrontalier) s-a făcut considerând piața locală fiind cea mai accesibilă, iar cea
transfrontalieră cea mai puțin accesibilă (Tabel 5). Cu toate acestea, în urma evaluărilor, se
constată faptul că accesul la orice nivel al pieței este considerat mai degrabă ca fiind puțin
accesibil de către pescari.
Tabel 5: Cum evaluați accesul pescarilor din comunitate către următoarele piețe?
Piețe

Evaluare (medii)*

Locală

2.44

Zonală

2.20

Națională

2.00

Transfrontalieră

1.81

*Pescarii au acordat punctaje de la 1 la 5 unde 1=deloc accesibil
Sursa: date studiu cantitativ Cult Market Research, 2017

În general, piața locală este percepută ca fiind mai accesibilă decât celelalte piețe. Pescarii din
Giurgeni percep piața națională la fel de accesibilă precum cea locală (media notelor: 3); aceeași
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evaluare o fac și pescarii din Jurilovca, cu o medie mai scăzută. Pescarii din Jurilovca percep
piața locală la fel de accesibilă precum cea zonală.

x. Cunoștințe, percepții și atitudini față de stocurile de sturioni existente, pescuitul
sturionilor și interdicții; conservarea sturionilor; dezvoltarea de venituri alternative
Deși aproximativ un sfert (27%) dintre pescarii din comunitățile de interes nu au formată o
opinie cu privire la legislație și gestionarea resurselor, din totalul celor care au o opinie formată,
cei mai mulți (84%) consideră că legislația în vigoare cu privire la gestionarea resurselor
naturale vine în sprijinul comunității mai degrabă într-o mică și foarte mică măsură (Grafic 30).

Grafic 30: În ce măsură legislația în vigoare pentru gestionarea resurselor naturale din
zonă vine în sprijinul comunității?*calculat din totalul respondenților care au o opinie
formată

În foarte mică măsură

43%

În mică măsură

41%

Nici mică, nici mare măsură
În mare măsură
În foarte mare măsură

9%
4%
2%

Totodată, întrebați cu privire la stocul natural de sturioni, un sfert dintre respondenți nu au o
opinie formată. Mai mult de jumătate dintre pescarii chestionați, care și-au format o opinie, au
considerat că stocul natural de sturioni este în mică și foarte mică măsură pe cale de dispariție
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(Grafic 31). Așadar, proporția pescarilor care evaluează dispariției sturionilor ca fiind un pericol
este mai scăzută decât a celor care nu o evaluează astfel.

Grafic 31: În ce măsură considerați că stocul natural de sturioni este în pericol de
dispariție?*calculat din totalul respondenților care au o opinie formată

În foarte mică măsură

31%

În mică măsură
Nici mică, nici mare măsură
În mare măsură
În foarte mare măsură

27%
4%
16%
22%

Percepția observată la nivel general cu privire la stocul de sturioni și legislație este împărtășită,
fără mari diferențe, în majoritatea comunităților de pescari. În ceea ce privește rolul legislației în
vigoare de a veni în sprijinul localnicilor, toate comunitățile de pescari au avut aceeași percepție
– legislația actuală nu facilitează accesul pescarilor la resursele disponibile în localitate.

Procentul pescarilor care conștientizează problema dispariției stocului de sturioni variază la
nivelul comunităților, păstrând însă proporția celor care consideră că sturionii sunt în pericol de
dispariție într-o măsură scăzută la nivelul majorității comunităților:


aproximativ 70% dintre pescarii respondenți din Municipiul Fetești consideră că stocul
natural de sturioni este în mică și foarte mică măsură în pericol de dispariție.



problema dispariției sturionilor este conștientizată de către un sfert dintre pescarii
intervievați în Borcea (comparativ cu 5% la nivel general).



peste jumătate dintre pescarii din Galați (55%) consideră că stocul natural de sturioni
este mare sau foarte mare măsură în pericol de dispariție.
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Pescarii din Sfântu Gheorghe consideră, de asemenea, că stocul natural de sturioni nu
este într-o măsură crescută în pericol de dispariție



În Jurilovca toți pescarii chestionați au considerat că stocul natural de sturioni este în

mică și foarte mică măsură în pericol de dispariție.


Peste jumătate dintre pescarii chestionați în Giurgeni au fost declarat că stocul natural
de sturioni este în mare și foarte mare măsură în pericol de dispariție.



Aproximativ 3 sferturi dintre pescarii chestionați în Hârșova consideră că stocul natural
de sturioni este în pericol de dispariție în mare sau foarte mare măsură

Așadar, problema dispariției stocului de sturioni este conștientizată într-o măsură mai scăzută în
Fetești, Borcea, Sfântu Gheorghe și Jurilovca.
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xi. Surse alternative de venit
În cadrul focus grupurilor realizate cu pescari autorizați din localitățile vizate s-a constatat că
puțini pescari au și alte modalități de suplimentare a veniturilor. O situație aparte o reprezintă
pescarii din satul Stelnica care fac parte din Asociația Pescarilor Profesioniști Brațul Borcea –
Fetești. În rândul acestora se află cea mai mare proporție de pescari care trăiesc exclusiv din
pescuit.
În ceea ce privește dezvoltarea veniturilor alternative, conform discuțiilor cu pescarii, acestea
solicită eforturi financiare, de care pescarii nu sunt capabili la momentul actual. În prezent,
majoritatea pescarilor intervievați nu par să dețină planuri concrete prin care pot aborda și alte
modalități de a obține venit, deși sunt conștienți de existența anumitor resurse naturale
disponibile în localitate. De asemenea, Persoanele intervievate au declarat că doresc sprijin
pentru dezvoltarea activităților turistice și pentru dezvoltarea infrastructurii existente. Cu
excepția turismului nu au fost cristalizate alte direcții de dezvoltare durabilă a comunităților.
Totodată, urmarea unor direcții alternative presupune și un grad crescut de încredere în reușita
implementării proiectelor. În momentul actual, pescarii au menționat mai multe nemulțumiri cu
privire la gestionarea activităților de pescuit din partea autorităților, ceea ce contribuie la crearea
unui climat marcat de neîncredere din partea pescarilor.
Deși nu au fost menționate multe surse alternative de venit, pescarii au menționat drept surse de
suplimentare a veniturilor agricultura și apicultura. În cadrul studiului au fost intervievați și
pescari pensionari sau persoane care au și un alt loc de muncă. O altă modalitate de
suplimentare a veniturilor o reprezintă oferirea de servicii turiștilor (cazare, masă sau transport).
Pescarii care au participat la discuții realizează aceste servicii turistice doar pentru cunoscuți sau
persoanelor care ajung la ei prin recomandare
Unii proprietari de bărci dețin și mici afaceri locale (magazine sau pensiuni agroturistice).
Pescarii au declarat că ar fi dispuși să încerce acesarea unor fonduri europene pentru activități
agricole sau servicii turistice, dacă ar fi ajutați cu scrierea proiectelor și depunerea cererilor de
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finanțare. Cea mai mare parte a persoanelor intervievate a menționat suma de 10000 lei ca find
suma maximă pe care o pot aloca pentru cofinanțare.
Experții intervievați au menționat ca alteranative de dezvoltare durabilă realizarea unor puncte
gastronomice locale și a unor centre de prelucrare a peștelui. Punctele gastronomice locale sunt
un bun mod de a atrage turiștii și ale fi prezentată zona iar centrele de prelucrare a peștelui vor
contribui la creearea de noi locuri de muncă și la obținerea unui preț mai bun pentru peștele
proaspăt pescuit.
Experții intervievați au considerat că ar fi utilă și crerea unui ”brand umbrelă” care să fie
specific Deltei și zonelor limitrofe. Acest logo ar urma să fie aplicat produselor realizate în
cadrul deltei. Astfel peștele din deltă va fi mult mai ușor deosebit de peștele de crescătorie de
către consumatorul final. Creearea și folosirea unui ”brand umbrelă” ar fi utilă și pentru
produsele din pește și conservele realizate în deltă. Astfel consumatorii finali vor putea
recunoște foarte ușor aceste produse pe rafturile magazinelor.
Pentru a funcționa corespunzător folosirea unui ”brand umbrelă” trebuie să fie reglementată în
mod corespunzător. Toate centrele de prelucrare a peștelui care doresc să aplice acest logo pe
ambalajul produselor trebuie să respecte anumite standarde de calitate care vor fi definite în
mod clar de către experții în domeniu.
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b. Resurse naturale
În urma analizei desk research, au fost identificate, pentru fiecare dintre localitățile selectate
pentru studiu, resursele disponibile și posibilele direcții de valorificare ale acestora. Ulterior,
datele colectate au fost confruntate cu opiniile pescarilor formulate prin intermediul
chestionarelor, focus grupurilor și interviurilor.
Rezultate desk research
Fetești – conform datelor puse la dispoziție de către Primăria Municipiului Fetești, principala
resursă de care municipiul dispune este cea agricolă (din 8000 de ha suprafața municipiului,
peste 80% este reprezentată de teren arabil). Agricultura reprezintă principala ramură care
contribuie la dezvoltarea economică, prin intermediul activităților zootehnice, cerealiere,
legumicole și viticole. Resursa piscicolă este de asemenea importantă în regiune, fiind legată de
prezența Dunării, a brațului Borcea și a Bălții Ialomiței în regiune. Fauna piscicolă este
asemănătoare celei din Delta Dunării.
Flora din zona județului Ialomița este specifică stepei în proporție de 65% din suprafața sa, cu
păduri de stejar pufos și brumăriu, cer, gârniță, salcâm, cu arbori și arboret de pădure, de luncă.
Fauna este reprezentată de specii de animale și păsări de stepă, luncă și pădure, iar în cazul
resurselor piscicole putem menționa bibanul, plătica, caracuda, crapul, babușca, știuca, nisetrul,
morunul, somnul etc.
Județul Ialomița dispune de următoarele resurse naturale care pot fi exploatate (conform
http://www.putereagricola.ro/judete/ialomita/prezentarea-judetului/): petrol și gaze naturale în
zona nord-vestică (arealul Urziceni-Colelia-Grindu), loessul cu o textură foarte fină (Urziceni,
Ţăndărei, Slobozia, Manasia), nisipurile (în Hagieni și albia râurilor), nămol terapeutic
sapropelic, în zona centrală (Amara și Fundata), izvoare sulfuroase și termale (Ciulnița, Perieți,
Amara, Valea Ciorii, Giurgeni, Amara).
Una dintre principalele resurse de exploatat și dezvoltat în Municipiul Fetești este accesul la
transporturile feroviare, rutiere și fluviale. Dintr-un total de 654 km de drumuri naționale și
județene, 20 km reprezintă un tronson al autostrăzii Fetești – Constanța. Municipiul Fetești este
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situat de asemenea pe tronsonul feroviar care leagă Bucureștiul de Constanța, din Fetești
ramificându-se o rută către Țăndărei și Făurei. Acest fapt a contribuit și contribuie la evoluția
municipiului, prin dezvoltarea activităților existente specifice căilor ferate, dar și celor
turismului de tranzit (hoteluri, alimentație).
Borcea – Principalele resurse de care comuna dispune sunt terenurile și activitatea agricolă (prin
culturi de grâu, porumb, cartofi, legume etc.) concentrată în jurul fermelor și micilor
întreprinzători. Conform http://www.ecomunitate.ro/Mediul_de_afaceri(20470).html, în comuna
Borcea sunt exploatate peste 8000 ha de teren arabil și există peste 200 de firme locale implicate
în activități de comerț cu produse alimentare și nealimentare. Apicultura este de asemenea o
activitate exploatată de către localnici care stimulează inițiativele de antreprenoriat și aduce un
beneficiu în ceea ce privește descoperirea de noi oportunități în ceea ce privește identificarea și
exploatarea de resurse alternative de către membrii comunității.
Comuna este traversată de șoseaua națională DN3B, care face legătura între Călărași și Fetești.
La 1 ianuarie 2017, populația totală a comunei era de 8209 locuitori.
Giurgeni-Vadu Oii – principala resursă din zonă o constituie terenurile cultivabile. Caracterul
agrar al economiei din zonă este completat de către cel secundar piscicol. Primăria Giurgeni
pune la dispoziție următoarele date cu privire la resursele din zonă: 6707 Ha terenuri agricole
(6191 Ha arabil, 516 Ha pășuni), 3744 Ha neproductive, 2371 Ha păduri, 1684 Ha acoperite de
ape, 206 Ha construcții si 124 ha drumuri. Sectorul zootehnic cuprinde 5173 păsări, 1956 ovine,
1166 bovine și 599 porcine.
Infrastructura de transport cuprinde DN 2A Urziceni - Giurgeni- Constanta, între Giurgeni și
Vadu Oii (localitate componentă a orașului Hârșova), DN 3B Gura Ialomiței – Fetești și
drumurile locale neasfaltate. Din Giurgeni se poate ajunge către cel mai apropiat oraș la 14 km
distanță – Hârșova, iar către Slobozia se va parcurge o distanță de 47 km. în prezent nu mai
există ponton pentru a acosta navele care se deplasează pe Dunăre. Drumurile fluviale cu
vaporul au fost suspendate încă din 1989, iar în prezent există societăți care să asigure
transportul de marfă și persoane din Hârșova, Constanța, Medgidia, Tulcea și Brăila. Localitatea
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dispune de 7445 ha teren agricol, cu amenajări pentru irigații. Totodată, producția cerealieră a
scăzut în ultima perioadă; la fel, în scădere, este si efectivul de animale din gospodării.
Resursele de calcar sunt caracteristice localității, precum și ape termominerale sulfuroase,
bogate în iod sau în brom. Activitatea industrială a cunoscut o reducere simțitoare. Pentru
unitățile industriale active în momentul de față este cunoscută o fluctuație continuă de angajați.
De asemenea, diminuarea activității industriale a condus în timp la trecerea în șomaj a unui
număr important de salariați. După anul 1990, multe șantiere de construcții s-au închis ori s-au
reorganizat.
Activitățile de comerț propun o gamă diversificată de servicii precum coafură, croitorie,
tâmplărie, cizmărie etc., prin intermediul a mai multe societăți comerciale din oraș.
Turismul în zonă se concentrează în jurul prezenței Dunării și a reliefului calcaros specific. Este
vorba despre Rezervația Canaralele Hârșovei, vechi cariere de calcar, un relief cu pereți abrupți
și grote.

Galați – Conform Primăriei Galați, Portul Fluvial și Șantierul Naval sunt două dintre centrele
dezvoltării economice din municipiul Galați, utilizând una dintre cele mai importante resurse
naturale din apropiere – accesul la Dunăre. Galați beneficiază de o infrastructură modernă
pentru utilizarea avantajelor naturale ale canalului de navigație. Șantierul Naval Damen SA este
cel mai important punct pentru repararea și asamblarea navelor.
Pe lângă potențialul oferit de deschiderea către fluviul Dunărea, în Municipiul Galați se găsește
cel mai mare combinat siderurgic din România, pentru asigurarea a jumătate din necesarul de
oțel al României. Modernizarea combinatului și investițiile în tehnologiile noi au făcut ca
începând cu anul 2009 combinatul siderurgic Arcelor Mittal să devină parte a centrului Diviziei
Produse Plate Europa de Sud-Est. Pe lângă prelucrarea oțelului, alte industrii în care s-a
înregistrat o creștere semnificativă sunt: producția de oțel, industria metalurgică, captarea,
tractarea și distribuția de apă. În schimb, următoarele ramuri industriale au înregistrat scăderi ale
producției: industria alimentară, poligrafie, industria de mașini și echipamente.
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Sfântu Gheorghe - Principalele resurse de care comuna Sfântu Gheorghe beneficiază sunt
legate de așezarea geografică care oferă specific zonei. Fiind punct de vărsare a Dunării,
insulele Sacalin sunt considerate a fi formațiuni de deltă secundară. De asemenea, în zonă se
regăsește o parte a Rezervației naturale de biosferă a Deltei Dunării – rezervația Sacalin –
Zatoane, arie protejată de lege începând cu anul 2000.
Rezervația protejează mai multe specii de păsări precum stârcul roșu, pelicanul creț, pelicanul
comun, lebăda, lopătarul. Relieful specific, reprezentat de grinduri, zonele mlăștinoase, apele și
bălțile nisipoase sunt locuri de popas, trecere și clocit pentru speciile de păsări enumerate.
Principala resursă a localnicilor o reprezintă pescuitul, pentru hrană sau obținerea veniturilor. O
altă resursă care poate fi exploatată economic este obținerea unei cantități crescute de stuf,
recoltat sezonier și utilizat pentru construcția caselor, saivanelor, acoperișurilor sau gardurilor.
În același timp, prin dispunerea geografică, zona reprezintă un interes și din punct de vedere
turistic – prezența plajei, a insulei Sahalin, a singurei rezervații de arin negru din Europa,
turismul rural luând amploare în ultima perioadă.

Jurilovca – prin plasarea geografică a localității, resursele de care Jurilovca beneficiază sunt
strâns legate de specificul zonei lagunare Razim-Sinoe. Resursele disponibile de pește fac ca nu
doar localnicii să utilizeze pescuitul pentru hrană sau obținere de venit, ci și să atragă turiști
pentru pescuitul sportiv de crap, știucă, plătică, somn, șalău și altele. Cele două rezervații
naturale - Capul Dolosman (125 ha) și Periteasca – Leahova (4125 ha) conservă vegetația
xerofită, fauna și relieful bazat pe grinduri halofile și lacuri puțin adânci.
În ceea ce privește pescuitul, existența unui număr însemnat de cherhanale și exportul unor
sortimente de pește este completat de alte meșteșuguri pe care localnicii le întreprind: undițe,
cârlige, unelte din nuiele, unelte din ață, construcția de bărci și de mentenanță a acestora.
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i. Guvernanță, disponibilitate și acces la resurse
La momentul actual, pescarii din comunitățile analizate se bazează în principal pe activitățile de
pescuit pentru a obține venit. Totodată, pescarii chestionați sunt pregătiți pentru activitățile de
pescuit (bărci, ustensile) într-o măsură mai crescută decât pentru valorificarea altor resurse
disponibile în localitate. Conform estimărilot participanților la focus grupuri, aproximativ 10%
dintre familiile din localitățile vizate ca fiind susținute financiar în totalitate din pescuit.
Totodată, participanții la focus grupuri și interviuri recunosc situația aparte în care se află
pescarii din comunitate, despre care consideră că depind într-o măsură crescută de pescuit
pentru a se întreține.
Terenul arabil reprezintă pentru respondenți resursa prin care oamenii din comunitate pot obține
în cea mai mare măsură venit (evaluarea s-a făcut pe o scală de la 1 la 5, calculându-se ulterior
medii pentru fiecare resursă în parte). Resursele de stuf au fost evaluate cel mai slab, cu o medie
de 1.77 (Tabel 6). Totodată, resursele din localitate au fost evaluate ca fiind mai degrabă
puțin accesibile de către pescari.
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Tabel 6: Cum evaluați posibilitatea oamenilor din comunitate de a obține venituri din
următoarele resurse? (evaluare medii)
Resurse

Evaluare (medii)

Teren arabil

2.68

Efectiv de animale

2.22

Potențial turistic

2.20

Resurse de pește

2.19

Stuf

1.77

Sursa: date studiu cantitativ Cult Market Research, 2017
Deși terenul arabil este resursa considerată a fi cea mai accesibilă pentru locuitori, pescarii nu
sunt pregătiți pentru valorificarea ei – doar 7% din totalul pescarilor chestionați din toate
comunitățile dețin utilaje agricole.

Există unele diferențe în ceea ce privește evaluarea resurselor în comunitățile de pescari
studiate:


Evaluarea posibilității localnicilor din Fetești de a utiliza resursele disponibile (teren
arabil, resurse de pește, stuf, animale, potențial turistic) este considerată mai degrabă
ca fiind puțin facilă. Terenul arabil este totuși resursa considerată cea mai facilă pentru
a fi exploatată, urmată de efectivul de animale și de resursele de pește. Turismul nu este
perceput drept o resursă care să aducă venituri mari localnicilor.



Potențialul turistic este a doua resursă evaluată de către respondenții din Galați ca
resursă valorificabilă pentru a produce venit (terenul arabil este principală resursă).
Pentru comunitatea pescarilor din Galați, resursele de pește și resursa de stuf sunt cele
mai puțin valorificabile resurse din punct de vedere financiar.



Pescarii chestionați din Sfântu Gheorghe au identificat drept principale resurse care pot
fi exploatate de către localnici spre a obține venit turismul și resursele de pește, ceea ce
conduce la conturarea unui profil diferit al potențialului comunei Sfântu Gheorghe.
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În general, pescarii din Giurgeni evaluează accesul la resursele naturale disponibile în
Giurgeni ca fiind mai degrabă puțin facil. Totuși, terenul arabil și resursele de pește au
fost evaluate ca fiind cele mai facile, în timp ce resursele naturale de stuf au fost evaluate
cel mai slab (Tabel 7).

Tabel 7: Cum evaluați posibilitatea oamenilor din comunitate de a obține venituri din
următoarele resurse?
Resurse

Evaluare (medii)

Teren arabil

3.00

Resursele de pește

2.67

Efectivul de animale

1.67

Potențial turistic

1.67

Stuf

1.00



În Jurilovca, principalele resurse considerate a fi accesibile localnice pentru a obține
venit este potențialul turistic, resursele de stuf și terenul arabil. Jurilovca este singura
dintre comunitățile analizate care recunosc resursele de stuf ca fiind mai accesibile.



În Hârșova, terenul arabil și efectivul de animale sunt principalele resurse considerate a
fi accesibile pentru pescari. Totodată, resursele de stuf și potențialul turistic au fost
evaluate cel mai slab.

În urma discuțiilor cu pescarii, s-au constatat mai multe nemulțumiri cu privire la gestionarea
resurselor, în special în ceea ce privește resursele de pește, pe care pescarii se bazează într-o
măsură crescută. Pescarii resimt constrângerile legislative pe care le asociază inițiativelor
autorităților. Una dintre nemulțumirile pescarilor este aceea că legislația nu este gândită în acord
cu dorințele pescarilor și realitatea cu care aceștia se confruntă.
Problematicile legate de legislația în vigoare privind gestionarea resurselor naturale au vizat în
principal pescuitul (legislație percepută ca fiind confuză, care împiedică buna desfășurare a
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activităților de pescuit; corupție; birocrație; lipsa adăposturilor; proceduri nepotrivite în ceea ce
privește marcarea uneltelor de pescuit).
Participanții la discuțiile de grup și la interviuri au declarat că este necesară marcarea zonelor în
care pescuitul este permis pentru a nu mai fi neînțelegeri cu autoritățile de control.
Deasemenea ei consideră că este necesară dragarea canalelor deoarece nu mai sunt circulabile.
Aluviunile au făcut ca majoritatea canalelor să devină inaccesibile.
O altă cerință a pescarilor este identificarea unei modaliotăți legale prin care pot fi construite
adăposturi pescărești.

ii. Utilizarea tradițională și gestionarea resurselor
Pescarii valorifică cel mai mult resursele de pește pentru a obține venit sau pentru folosul în
gospodărie, deși aceste resurse nu au fost evaluate ca fiind drept cele mai accesibile. Totodată,
pescuitul este o activitate de tradiție și un mod de viață pentru cei mai mulți pescari. Doar o
mică parte a pescarilor intervievați sunt pensionari sau au un loc de muncă cu normă întreagă și
practică pescuitul profesionist mai mult din plăcere.
În afara resurselor de pește, pescarii recunosc și valorificarea potențialului turistic. Toate
persoanele intervievate au afirmat că localitățile lor au potențial turistic. Pescarii din Comuna
Borcea și cei din Fetești se mândresc cu căile de acces facile (în mod deosebit autostrada A2) și
cu rețetele pescărești. Ei spun că o mai bună promovare a zonei ar putea atrage mulți turiști
deoarece pe raza localităților lor se află arii protejate în care pot fi observate păsări și plante
rare, au prețuri mai mici pentru cazare și alimente decât localitățile situate în Deltă și căi de
acces mai facile.
Pescarii din Jurilovca și Sfântu Gheorghe recunosc potențial turistic al localităților, considerând
că acestea sunt și promovate pentru turiștii atrași de ineditul Deltei Dunării. Totodată, pescarii
recunosc necesitatea dezvoltării potențialului turistic și investițiile care trebuie a fi făcute pentru
a atrage și mai mulți turiști și pentru a oferi servicii atractive și concurențiale.
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iii. Utilizarea potențial durabilă a resurselor pentru generarea de venituri alternative
Pescarii din Sfântu Gheorghe sunt nemulțumiți de numărul mare de investiții realizate în zonă
de oamenii din afara comunității. Ei consideră că nu pot concura cu marii investitori care
acaparează majoritatea turiștilor care ajung în Sfântu Gheorghe deoarece ei nu pot oferi aceleași
condiții de cazare și facilități. Ei sunt constienți de potențialul turistic al zonei, dar declarară că
nu au suficienți bani pentru investiții în unități de cazare care să ofere servicii comparabile sau
superioare celor oferite de principalele resturi din zonă.
Principalele resuse fructificate sunt terenurile agricole. Pescarii mai oferă tururi cu barca sau
mâncăruri specifice zonei turiștilor care le solicită ajutorul. Cei care dețin animale recunosc și
această resursă ca fiind potrivită pentru valorificare. De asemenea, pescarii știu că potențialul
turistic poate atrage în zonă turiști interesați de specificul natural. Resursele de stuf au fost
menționate de puțini pescari, nefiind însă încrezători că prin valorificarea acestei resurse se pot
obține venituri care să compenseze neajunsurile financiare actuale.
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c. Parteneri potențiali și opțiuni de finanțare pentru dezvoltarea de venituri
alternative
Pescarii intervievați cunosc proiectele realizate de către autoritățile locale cu privire la
dezvoltarea infrastructurii (drumuri, rețea de apă) și pe cele derulate prin asociațile de pescari
(de exemplu, cei din comuna Borcea doresc implementarea unui proiect finanțat din fonduri
nerambursabile pentru dotarea bărcilor cu echipament de protecție complet).
Datorită resurselor financiare de care dispun, pescarii nu sunt dispuși să aloce mai mult de
10000 lei pentru investiții în afaceri proprii. Ei au declarat că nu au cunoștințele necesare pentru
a scrie proiecte potrivite pentru a primi fonduri europene. Pentru a putea depune cereri de
finanțare ei doresc să primească consultanță și ajutor în scrierea proiectelor și realizarea întregii
documentații necesare. Deorece resurselor lor financiare sunt limitate ei doresc ca partea lor de
finanțare să fie cât mai redusă, maxim 10000 lei.
Cei mai mulți pescari au declarat că sunt atrași de domeniile de activiate cu care au mai
interacționat și care le sunt cunoscute: pescuit, prelucrare pește, agricultură și servicii turistice.
Cei care sunt interesați să realizeze servicii turistice spun că au nevoie de ajuror pentru
promovarea zonelor și mai ales a micilor întreprinzători. Fără a fi realizată o platformă online în
care să fie înscriși doar micii întreprinzători turiștii vor fi atrași în continuare de marile resorturi.
Un alt aspect pe care îl solicită cei interesați să investescă în domeniul turismului este realizarea
unor puncte gastronomice locale în care să poată găti pentru turiști și comercializa produse pe
bază de pește (pește afumat sau conserve). Aceste puncte gastromonice ar trebui să fie realizate
în cadrul traseelor turistice sau în aproprierea unor zone cu trafic intens cum este zona Borcea
sau Fetești. Deasemenea traseele turistice și zonele de pescuit cât și cele care delimitează ariile
protejate ar trebui să fie marcate mult mai vizibil.
Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR) pune la dispoziția celor
interesați două tipuri de finanțări nerambursabile pentru înființarea unor pensiuni agroturistice.
Este vorba de submăsurile 6.2 și 6.4. Aceste două submăsuri sunt prezentate pe larg în anexe.
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Pentru cei care doresc să realizeze investiții în agricultură sunt divese subvenții pentru culturi
sau pentru animale. Cei care au bub 40 de ani se pot încadra pentru programul ”tânărul fermier”.
Schema GBER aferentă sM 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor
agricole” se adresează celor care doresc să realizeze investiții mari în agricultură. Cofinațarea de
minim 50% face greu accesibilă acestă axă de finațare pentru pescarii intervievați.
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Conclusions


Fishing is the main activity that generates income for most of the fishermen who took
part in the study. They also consume the fish in their households.



The average cost of fishing activities reaches 2400 lei/year. The biggest part of this sum
is spent on the income tax.



Collaboration networks of fishermen may be found in the communities of interest. The
fishermen who do not collaborate already (25%) consider that fishermen’s association
would be useful for boats and fishing gear maintenance and necessary preparation before
fishing sessions.



More than half of the fishermen are unsatisfied with their current living standards. At the
same time, about 70% of the respondents have a hard or a very hard time in covering
their expenses using only their incomes.



Even though fishing is perceived as the main activity that generates income in the
analysed areas, it is considered less accessible than the other resources (such as arable
land, livestock).



The fishermen believe that the agricultural land is the most affordable resource for
income gaining. Still, they do not own farm machinery and are poorly prepared to
capitalize on this resource. Fishermen believe they can also earn income through
livestock breeding.



Only a few communities consider that tourism can generate income. Fishermen find
themselves unprepared for this kind of activities and believe that they do not have
enough resources to exploit (i.e. spacious houses for tourists).



The easiest-to-access market for fishermen is the local one whereas the regional and the
cross-border markets are more difficult to access.



The majority of respondents (86%) have access to running water, but some of them (9%)
are still using their own water system or public fountains. Yet, theaccess to sewer system
and the natural gas supply system is reduced in the communities of interest.
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Only one third of respondents have and use their own central heating system. The
biggest percentage of the fishermen use stove heating (wood/coal/petroleum).



The families of surveyed fishermen are mainly composed of three persons. Most of the
women (fishermen’s wives) work in the household or are retired. Children are mainly
pupils and do not have the minimum age required for work.



Fishing is mostly an activity for men. Still, the fishermen guide their children to aim for
higher education levels that could help the little ones follow various professions.



In most cases, the family income is provided by a single person. For almost 60% of the
respondents, the family income does not cover the recurring expenses (i.e. rent, bills)
and the cost of home heating on winter. Only 20% of respondents can afford covering
the unforeseen expenditure.



The average monthly income per household is between 1501-2500 lei (35%), although
most of the fishermen earn less than 1500 lei (51%) threshold. Monthly expenditures
vary from 200-750 lei/month (21%) to over 2500 lei/month (14%).



The fishermen afford to live with decency, but they cannot save money for making
future investments.



in the interest communities allow may be considered a decent one; fishermen are
allowing themselves to a very low degree to save - resulting in the inability to make
future investments or to propose entrepreneurial initiatives.



More than half of respondents (62%) believe that the current legislation helps just a little
their community. Therefore, the fishermen need a legislative framework that allows
them to access and to manage the existing resources in the area.



Fishermen identified and mentioned some of their problems: fishing areas are inadequate
marked, confusing legislative framework, clogged canals, biosphere police – episodes of
corruption, lack of fishing shelters, bureaucracy etc.



Only a third of fishermen consider that the sturgeon stock is at risk. Almost half of the
respondents consider sturgeon’s situation less pressing that others. The degree of
awareness of sturgeons’ disappearance among fishermen is low.
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The studied communities are generally reticent to the initiative of identifying new ways to
obtain income. The general climate is marked by uncertainty as fishermen do not have stable
plans or do not know enough about the steps they should take in order to implement their own
initiatives. At the same time, there are some fishermen with entrepreneurial initiatives that were
discouraged to implement their own ideas in the past.
Although fishermen's communities share common characteristics, there are certain aspects in
which they are different. One factor that makes communities different is the role of fishing in
revenue generation. One may observe that fishermen from urban areas (Feteşti and Galati) fish
mainly for consumption purposes, compared to those in rural areas who fish for income. The
fishermen from Borcea are the most dependent on fishing to get income.
Although fishermen from all communities collaborate, those in Vadu Oii (Hârşova) collaborate
to the lowest degree and those in Galaţi to the highest extent.
There are differences between communities created by the access to the resources. The arable
land is the most accessible resource, yet some more accessible opportunities were mentioned:
tourism (Sfântu Gheorghe, Jurilovca), fishing (Giurgeni) and reed resources (Jurilovca).
The general perception on the natural stock of sturgeons is that there is not an increased danger
of extinction. Still the fishermen from Giurgeni and Vadu Oii (Hârşova) believe otherwise.
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Concluzii

•

Cei mai mulți dintre pescarii din comunitățile de interes depind aproape în întregime de

pescuit pentru a obține venit. Totodată, pescuitul reprezintă și o resursă utilizată de pescari în
gospodărie. Pescuitul este evaluat de către pescari drept principala modalitate prin care se pot
obține venituri în localitatea de proveniență.
•

Cheltuielile medii necesare activităților de pescuit se ridică la aproximativ 2400 lei/an,

din care cea mai mare parte o reprezintă taxele pe venituri.
•

Rețelele de colaborare între pescari sunt întâlnite în comunitățile de interes. Cei care nu

colaborează (un sfert dintre pescari) ar considera utilă o astfel de afiliere a pescarilor pentru
întreținerea bărcii, a sculelor de pescuit și pentru pregătirile necesare.
•

Pescarii sunt în majoritate nemulțumiți de nivelul de trai actual. Totodată, aproximativ

70% dintre respondenți se află într-o situație dificilă sau foarte grea de a acoperi cheltuielile
utilizând veniturile de care dispun.
•

Deși pescuitul este perceput ca principala activitate din care localnicii pot obține venit (și

sunt și pregătiți pentru această activitate) accesul la această resursă este perceput ca fiind mai
puțin facil decât accesul la alte resurse (precum terenul arabil, efectivul de animale).
•

Terenul agricol este resursa considerată cea mai accesibilă pentru a obține venit, deși

pescarii nu dețin utilaje agricole și sunt, astfel, puțin pregătiți pentru valorificarea acestei
resurse. Pescarii consideră că pot obține venit și prin intermediul creșterii animalelor.
•

Potențialul turistic este luat în calcul pentru a obține venit în câteva comunități. Pescarii

sunt însă nepregătiți și pentru turism – nu dețin capacitate turistică.
•

Accesul pe diversele piețe a fost evaluat ca fiind mai degrabă puțin facil de către pescari.

Piața cea mai ușor de accesat este cea locală. Situația se schimbă, însă, în cazul pieței zonale și a
pieței transfrontaliere. Accesul pe aceste piețe este, conform respondenților, îngreunat.
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•

Accesul locuitorilor din comunitățile de interes la sistemul de canalizare și la sistemul de

furnizare gaze naturale este unul redus. Deși în majoritate (86%) respondenții au acces la apă
curentă, pentru o parte dintre aceștia (9%) alimentarea cu apă se face încă utilizând un sistem
propriu sau fântânile publice.
•

De centrală proprie de încălzire beneficiază doar o treime dintre respondenți. Cea mai

mare parte (66%) utilizează încălzirea prin sobă (cu lemne/cărbuni/petrol).
•

Gospodăriile pescarilor chestionați sunt compuse în principal din familii de 3 persoane,

alături de soție și copil/copii. În ceea ce privește persoanele de gen feminin, acestea sunt în
principal casnice/pensionare. Copiii sunt în principal elevi, neavând vârsta necesară pentru a
munci.
•

Pescuitul este în majoritate o activitate dedicată bărbaților, care nu este neapărat preluată

de către copii: unii dintre aceștia sunt sprijiniți de părinți pentru a urma studii mai înalte decât
aceștia și pentru a urma un alt drum profesional.
•

În majoritatea cazurilor, venitul familiei este asigurat de o singură persoană. Venitul unei

familii este suficient pentru a acoperi chiria, facturile și pentru a asigura iarna încălzirea
adecvată locuinței pentru aproximativ 60% dintre respondenți. În ceea ce privește cheltuielile
neprevăzute, 80% dintre respondenți susțin că nu își pot permite să le acopere.
•

Venitul mediu lunar/gospodărie este situat între 1501-2500 lei (35%), deși cea mai mare

parte a pescarilor se situează sub pragul de 1500 lei (51%). Cheltuielile lunare variază de la un
prag de 200-750 lei/lună pentru 21% dintre respondenți, 751-1200 lei pentru 35% (cel mai
ridicat procent), dar și de peste 2500 lei pentru 14% dintre respondenți.
•

Traiul pe care pescarii din comunitățile de interes și-l permit poate fi considerat unul

decent; pescarii își permit într-o măsură foarte scăzută să facă economii - ceea ce rezultă în
incapacitatea de a face investiții viitoare sau de a propune inițiative antreprenoriale.
•

În ceea ce privește problematica legislației, a gestionării resurselor (inclusiv cea a

resurselor de sturioni), un sfert dintre pescari nu au o opinie formată. Totodată, un procent
ridicat al respondenților (62%) consideră că legislația în vigoare vine în mică măsură în sprijinul
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comunității. Așadar nevoia resimțită de pescari este de a beneficia de un cadru legislativ care să
înlesnească accesul și gestionarea resurselor existente în zonă.
•

Printre problemele menționate de pescari: marcajele necorespunzătoare zonelor de

pescuit, cadru legislativ care produce confuzie, canalele colmatate, corupția din poliția de
biosferă, lipsa adăposturilor pescărești, birocrația.
•

Stocul natural de sturioni nu este considerat a fi în pericol decât de 28% dintre pescari.

Cea mai mare parte a pescarilor (45%) văd această problemă drept una mai puțin presantă.
Gradul de conștientizare al problemei dispariției sturionilor în rândul pescarilor este unul scăzut.

Cele 7 comunități studiate prezintă, în general, o reticență în ceea ce privește inițiativa în
identificarea unor noi modalități de a obține venit. Climatul general este unul marcat de
incertitudine, întrucât pescarii nu au, în majoritate, planuri concrete și nici nu cunosc îndeajuns
de bine pașii prin care pot implementa inițiativele proprii. Totodată, există anumiți pescari cu
inițiative antreprenoriale care s-au simțit descurajați în trecut în stadiul de implementare a
ideilor proprii, mai ales în ceea ce privește eforturile financiare considerabile.

Deși comunitățile de pescari prezintă caracteristici comune, există anumite aspecte în care
acestea se diferențiază. Unul dintre aceste aspecte este legat de rolul pescuitului în obținerea
veniturilor. Se observă faptul că pescarii din localitățile urbane (Fetești și Galați) pescuiesc în
principal pentru folosul resurselor de pește în gospodărie, comparativ cu cei din rural, care
pescuiesc pentru a obține venit. Pescarii din comuna Borcea sunt cei care depinde în cea mai
crescută măsură de pescuit pentru a obține venituri.

Deși pescarii din toate comunitățile colaborează, cei din Vadu Oii (Hârșova) colaborează în cea
mai scăzută măsură, iar cei din Galați în măsura cea mai crescută.
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Există diferențieri și în legătură cu evaluarea resurselor din punct de vedere al accesibilității
pentru localnici și, în timp ce terenul arabil este la nivelul majorității cea mai accesibilă resursă,
în anumite localități au fost menționate ca fiind mai accesibile potențialul turistic (Sfântu
Gheorghe, Jurilovca), resursele de pește (Giurgeni), resursele de stuf (Jurilovca).
În ceea ce privește stocul natural de sturioni, percepția generală este că acesta nu este într-o
măsură crescută în pericol de dispariție. De la această opinie se abat comunitățile de pescari din
Giurgeni și Vadu Oii (Hârșova).
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Recommendations


During the group discussions fishermen expressed some complaints regarding their
(daily) activities. According to their stated opinions, we recommend marking the
fishing areas (where it is unmarked) or remarking these areas (where the markings
became not visible), dredging the channels and building fishing shelters.

 Fishing is the main activity that produces income for most of the fisherman. At the same
time, the fish resources are not evaluated as the most accessible resources. Therefore we
recommend considering different ways of processing the fish and to support the
fisherman to establish a canned food/fish preparation factory and to support the
fishing communities to identify other ways of marketing fish products/dishes.

 To harness/enhance the tourism potential: we recommend establishing some local
gourmet points, where locals can cook fish dishes for tourists.

 Even though fishermen collaborate one with another, they do not want to partner up in
(new) business with other fishermen. Therefore we recommend the stimulation of
individual projects, through the fisheries associations.

 According to fishermen's perception, the majority of women in these communities are
staying home and do not have a job. Therefore, the family budget often includes only the
fisherman’s income. We recommend supporting women in finding ways of obtaining
income (individually or by funding small family businesses). Women should be asked if
they would like to collaborate one with another in new associations. Maybe the arts and
crafts activities can stimulate them to create items/products that can be sold to the
tourists. This new products should be specific to their communities.
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Recomandări
• În timpul discuțiilor de grup, pescari și-au exprimat unele plângeri cu privire la activitățile lor
(zilnice). Conform opiniilor exprimate, recomandăm marcarea zonelor de pescuit (unde nu este
marcată) sau remarcarea acestor zone (unde marcajele nu au devenit vizibile), dragarea
canalelor și permiterea construirii unor adăposturi de pescuit.
• Pescuitul este principala activitate care produce venit pentru majoritatea pescarilor. În același
timp, resursele de pește nu sunt evaluate ca resursele cele mai accesibile. Prin urmare,
recomandăm luarea în considerare a diferite modalități de prelucrare a peștilor și susținerea
pescarilor să înființeze o fabrică de preparate alimentare / pește și sprijinirea comunităților de
pescuit să identifice alte modalități de comercializare a produselor / preparatelor din pește.
• Valorificarea potențialului turistic: recomandăm stabilirea unor puncte de gastronomie locale,
unde localnicii pot găti preparate din pește pentru turiști.
• Chiar dacă pescarii colaborează unul cu altul, nu doresc să se afilieze în afaceri (noi) cu alți
pescari. Prin urmare, recomandăm stimularea proiectelor individuale, prin asociațiile de pescuit.
• Conform percepției pescarilor, majoritatea femeilor din aceste comunități sunt casnice și nu au
un loc de muncă. Prin urmare, bugetul familiei include adesea doar venitul pescarului.
Recomandăm sprijinirea femeile în găsirea unor modalități de a obține venituri (individual sau
prin finanțarea micilor întreprinderi familiale). Femeile ar trebui să fie întrebate dacă ar dori să
colaboreze unele cu altele în asociații noi. Poate că activitățile de arte și meserii le pot stimula să
creeze produse care pot fi vândute turiștilor. Aceste produse noi ar trebui să fie specifice
comunităților lor.
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Anexe 1. – Prezentare axe de finanțare pentru pensiuni și căsuțe turistice
Conform documențației oficiale, Pensiunea turistică este "o structură de primire turistică,
având o capacitate de cazare de până la 15 camere, totalizând maximum 40 locuri, funcţionând
în locuinţele cetăţenilor sau în clădire independentă, care asigură în spaţii special amenajate
cazarea turiştilor şi condiţii de pregătire şi de servire a mesei", conform Ordinului Autorității
Naționale pentru Turism (ANT) nr. 65/2013, ce stabilește regulile de clasificare a structurilor de
primire turistică.
Conform aceluiași ordin, pensiunea agroturistică este "o structură de primire turistică, având
o capacitate de cazare de până la opt camere, funcţionând în locuinţele cetăţenilor sau în
clădire independentă, care asigură în spaţii special amenajate cazarea turiştilor şi condiţiile de
pregătire şi servire a mesei, precum şi posibilitatea participării la activităţi gospodăreşti sau
meşteşugăreşti". Ordinul ANT nr. 65/2013 reglementează, printre altele, următoarele aspecte:


atât pensiunile turistice, cât și cele agroturistice pot avea între una și cinci margarete, în funcție
de suprafețele și dotarea camerelor, dar și alte criterii menționate în ordin;



amplasarea pensiunii turistice și agroturistice din mediul rural trebuie realizată pe un teren de
cel puţin 1.000 mp (suprafaţa construită + suprafaţa terenului din jurul construcţiei).
Antreprenorii interesați de accesarea unor fonduri nerambusabile în domeniul turistic trebuie să
știe că banii pot fi accesați și pentru înființarea sau modernizarea și altor unități de primire
turistică, precum campinguri, parcuri de rulote sau tabere.
Conform Ordinului ANT nr. 65/2013, campingul este o structură de primire turistică destinată
să asigure cazarea turiştilor în corturi sau rulote, astfel amenajate încât să permită acestora să
parcheze mijloacele de transport, să îşi pregătească masa şi să beneficieze de celelalte servicii
specifice acestui tip de unitate.
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Căsuţa de tip camping este un spaţiu de cazare de dimensiuni reduse, realizat din lemn sau alte
materiale similare, compusă, de regulă, dintr-o cameră şi un mic antreu sau terasă şi uneori
dotată şi cu grup sanitar propriu.
Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR) pune la dispoziția celor
interesați două tipuri de finanțări nerambursabile pentru înființarea unor pensiuni agroturistice.
Este vorba de submăsurile 6.2 și 6.4.
Prin intermediul PNDR 6.2, solicitanții pot solicita o finanțare de 70.000 de euro pentru
înființarea unei pensiuni agro-turistice sau 50.000 de euro pentru oferirea unor servicii
alternative de cazare turistică, cum ar fi parcurile pentru rulote, campinguri și tabere.
Ajutorul financiar nerambursabil poate fi primit astfel:


antreprenorul își stabilește în planul de afaceri între două și cinci obiective specifice a căror
îndeplinire se va verifica la sfârșitul periodei de implementare;



la semnarea contractului de finanțare, beneficiarul primește o primă tranșă de 70% din
ajutorul total, respectiv 35.000 de euro în cazul căsuțelor de tip camping sau 49.000 de euro
pentru pensiunile agroturistice;



folosind tranșa încasată, beneficiarul are la dispoziție nouă luni pentru demararea
proiectului și cel mult cinci ani pentru finalizarea sa;



proiectul trebuie să genereze, până la momentul solicitării tranșei a doua, venituri de cel puțin
30% din valoarea avansului încasat;



la momentul solicitării celei de-a doua tranșe trebuie să fie îndeplinite toate obligațiile asumante
de către beneficiar prin planul de afaceri și contractul de finanțare.



tranșa a doua, în sumă de 15.000 de euro, în cazul căsuțelor de primire turistică sau 21.000 de
euro pentur pensiuni agro-turistice, se va acorda doar în situația în care toate obligațiile au fost
respectate, iar societatea a obținut venituri în cuantumul asumat;
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neîndeplinirea obiectivelor din planul de afaceri va determina reducerea ajutorului
nerambursabil procentual cu gradul de neîndeplinire al obligațiilor asumate, sau în întregime
pentru neîndeplinirea cifrei de afaceri.
În cazul în care valoarea ajutorului financiar este insuficientă pentru înființarea unei pensiuni
agroturistice, PNDR oferă solicitanților interesați posibilitatea de a aplica pentruo finanțare de
până la 200.000 de euro prin intermediul submăsurii 6.4. În acest caz, finanțarea nu este
100% nerambursabilă, astfel că solicitantul va fi obligat să asigure o contribuție proprie:



în cazul agro-pensiunilor, contribuția proprie este de 10% din valoarea eligibilă a proiectului;



serviciile de cazare în căsuțe de tip camping vor necesita o contribuție proprie de 30% din
valoarea eligibilă a proiectului.
Totodată, în ambele situații, antreprenorii vor suporta în întregime orice valoare care depășește
valoarea maximă a ajutorului nerambusabil, dar și cheltuielile neeligibile ale proiectului, precum
taxe, dobânzi bancare, comisionae, echipamente la mâna a doua etc. Spre deosebire de măsura
6.2, beneficiarul nu are libertatea de a include orice cheltuială în valoarea eligibilă, ci doar
acele cheltuieli indicate în mod expres în ghidul solicitantului, precum:



realizarea construcției;



dotarea cu mobilier și echipamente;



achiziția de echipamente IT și softuri etc.
Nu vor fi eligibile în cadrul acestei măsuri cheltuielile pentru salarii și contribuții sociale,
achiziția de materii prime și mărfuri, plata utilităților etc. Aceste cheltuieli vor fi suportate de
către beneficiar din veniturile generate de societate, după finalizarea implementării și obținerea
clasificării turistice. În cadrul măsurii 6.4, beneficiarii nu sunt obligați să obțină în viitor o
anumită cifră de afaceri, raportată la valoarea finanțării primite. Obținerea unei finanțări de
până la 200.000 de euro prin intermediul PNDR 6.4 presupune:
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pregătirea și depunerea unui studiu de fezabilitate;



semnarea contractului de finanțare;



demararea investiției, folosind fonduri proprii;



decontarea cheltuielilor făcute, pe tranșe sau la finalul proiectului.
Investițiile în pensiunile turistice din spațiul urban sunt posibile prin intermediul Programului
Operațional Regional (POR) măsura 2.1.A destinată microîntreprinderilor. Sunt eligibili
solicitanții care au cel puțin un an fiscal integral de la momentul înregistrării la Oficiul
Registrului Comerțului. Aceștia își pot moderniza activitatea pe care deja o desfășoară, sau pot
alege să înființeze o activitate nouă în cadrul firmei.
Astfel, această linie de finanțare permite atât modernizarea unei pensiuni existente, cât
și înființarea unei pensiuni sau agropensiuni noi. Ajutorul financiar nerambursabil ce poate fi
acordat este cuprins între 25.000 de euro și 200.000 de euro, iar contribuția proprie a
solicitantului este de cel puțin 10% din valoarea eligibilă a proiectului. În cazul în care
solicitantul își asumă o contribuție proprie mai mare, proiectul va fi punctat suplimentar,
sporindu-și astfel șansele de a primi finanțare.
La fel ca în cazul investițiilor rurale realizate prin PNDR 6.2, ajutorul financiar nerambursabil
se acordă sub forma decontării investiției, după ce ea a fost realizată, în întregime sau pe etape,
de către beneficiar din fonduri proprii.
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Principalele documente necesare pentru obținerea unei finanțări nerambursabile:


actul de înființare al întreprinderii, dacă este cazul;



codul unic de înregistrare al societății;



certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului;



ultimele situații financiare încheiate, dacă întreprinderea are istoric;



studiu de fezabilitate;



documente privind dreptul de proprietate sau utilizare asupra infrastructurii (teren și

eventualele clădiri);
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Anexe 2. – Prezentare axe de finanțare pentru agricultură și apicultură

Sub-Masura 6.3. – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici
Descriere program:
Submasura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” contribuie la domeniul de interventie
„Imbunatatirea performantei economice a tuturor exploatatiilor agricole si facilitarea
restructurarii si modernizarii exploatatiilor, in special in vederea cresterii participarii pe piata si
a orientarii spre piata, precum si a diversificarii activitatilor agricole” si are ca scop:


Imbunatatirea managementului exploatatiei agricole de mici dimensiuni



Cresterea orientarii catre piata si a veniturilor exploatatiilor agricole de mici dimensiuni.

Solicitanti eligibili:


Persoana fizica inregistrata si autorizata PFA



Societate cu raspundere limitata cu asociat unic/ majoritar (majoritate absoluta 50%+1)

SRL/SRL-D
Valori ale finantarii nerambursabile:
Sprijinul public nerambursabil se acorda pentru o perioada de maximum 3/ 5 ani (perioada de 5
ani se aplica doar pentru sectorul pomicol) si este de 15.000 de euro, procentul de finantare
nerambursabila fiind de 100%.
Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub forma de prima in doua transe,
astfel:


75% din cuantumul sprijinului la semnarea Deciziei de Finantare;



25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia IMPLEMENTARII CORECTE a

Planului de Afaceri, fara a depasi 3/5 ani (5 ani pentru exploatatiile pomicole), de la
semnarea Deciziei de Finantare.
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Criterii de eligibilitate:


In cazul dezvoltarii fermelor mici, principiul finantarii nerambursabile este

transformarea structurala si deschiderea spre piata a fermelor mici cu potential de a deveni
intreprinderi agricole viabile, precum si de a creste capacitatea de a identifica noi
oportunitati de valorificare a productiei acestora.
Solicitantii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii obligatorii:


Sa fie fermieri care au drept de proprietate si / sau drept de folosinta pentru o exploatatie

agricola care intra in categoria de ferma mica, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate


Sa fie persoane juridice romane



Sa actioneze in nume propriu



Sa aiba varsta de cel putin 18 ani la data depunerii Cererii de Finantare



Sa aiba invatamantul minim de 8 clase



Sa se incadreze intr-una din formele de organizare eligibile la data depunerii Cererii de

finantare, indiferent de date infiintarii formei respective de organizare:
o

Persoana Fizica inregistrata si Autorizata (PFA, intreprinzator titular al unei

intreprinderi individuale, intreprindere familiala)
o

Societate cu raspundere limitata cu asociat unic / majoritar (majoritate absoluta

50% + 1), reprezentata prin:


Asociat unic care are si calitatea de administrator al societatii



Asociat majoritar care are si calitatea de administrator al societatii. In

cazul persoanei juridice cu actionariat multiplu, asociatul majoritar trebuie sa
exercite controlul efectiv pe intreaga durata de valabilitate a Deciziei de
finantare


Sa respecte incadrarea in categoria de microintreprinderi sau intreprinderi mici,

indiferent de forma de organizare economica
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Sa nu creeze conditii pentru a obtine in mod necuvenit un avantaj, in orice etapa de

derulare a proiectului


Detine o exploatatie agricola care indeplineste urmatoarele conditii:
o

Are o dimensiune economica cuprinsa intre 8.000 – 11.999 SO

o

Este inregistrata ca microintreprindere / intreprindere mica

o

Este inregistrata de solicitant, in nume propriu sau sub forma de organizare

eligibila pentur accesarea sprijinului, cu cel putin 24 de luni inainte de solicitarea
sprijinului prin intermediul sub-masurii in Registrul Unic de Identificare – APIA si /
sau Registrul National al Exploatatiilor – ANSVSA, precum si la Primarie in
Registrul Agricol


Sa prezinte un plan de afaceri



Nu a beneficiat de sprijin anterior prin aceasta sub-masura din PNDR 2014 – 2020



In cazul investitiilor in exploatatii viticole pentru soiurile de struguri de vin, vor fi

eligibile doar exploatatiile de vita de vie pentru vin din arealele viticole


In cazul infiintarii / reconversiei plantatiilor pomicole, vor fi luate in considerare pentru

sprijin doar speciile eligibile si suprafetele incluse in Anexa din Cadrul National de
Implementare


Implementarea planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la

data semnarii deciziei de acordare a sprijinului


Inaintea solicitarii celei de-a doua transe de sprijin, beneficiarul face dovada cresterii

performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in procent
de minimum 20% din valoarea primei transe de sprijin


Sa aiba stabilit domiciliul / sediul social in Unitatea Administrativ Teritoriala in care este

inregistrata exploatatia
Documente necesare:


Copiile documentelor de proprietate/ folosinta pentru exploatatia agricola;
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Pentru terenul agricol: documentul care atesta dreptul de proprietate asupra terenului

agricol conform prevederilor legislatiei in vigoare (contract de vânzare ‐ cumparare
autentificat de notar, act de donatie autentificat de notar, hotarâre judecatoreasca definitiva si
irevocabila cu punere in posesie, certificat de mostenitor unic autentificat de notar, precum si
alte documente care demonstreaza tertilor dreptul de proprietate conform prevederilor
legislatiei in vigoare autentificate la notar), si/sau tabelul centralizator cu suprafetele luate in
arenda pe categorii de folosinta si perioade de arendare, emis de Primarie, semnat de
persoanele autorizate conform prevederilor legislatiei in vigoare (care sa contina sumarul
contractelor de arendare valabile la data depunerii Cererii de Finantare), si/sau contractul de
concesionare valabil la data depunerii Cererii de Finantare insotit de adresa emisa de
concedent care contine situatia privind respectarea clauzelor contractuale, daca este in
graficul de realizare a investitiilor prevazute in contract si alte clauze;


documentele pentru terenul ce constituie vatra stupinei: acte de proprietate conform

legislatiei in vigoare, sau contract de concesiune/ contract de arenda valabile la data
depunerii Cererii de finantare. Suprafata de teren eligibila pentru vatra stupinei este de
minim 5 mp/stup si 50 mp pentru fiecare pavilion apicol.


Pentru cladiri: actul de proprietate asupra cladirii; alte documente care demonstreaza

dreptul de folosinta asupra cladirii (contract de arenda/ concesiune) valabile cel putin 10 ani
de la data semnarii Deciziei de finantare;


Pentru animale, pasari si familii de albine: extrasul din Registrul Exploatatiei emis de

ANSVSA/ DSVSA/ Circumscriptia Veterinara actualizat cu cel mult 30 zile inaintea datei
depunerii Cererii de Finantare din care sa rezulte efectivul de animale (suine, bovine, ovine,
caprine) detinut si data primei inscrieri a solicitantului in Registrul Exploatatiei; documentul
emis de forma asociativa apicola privind inregistrarea stupilor si stupinelor constând in
numerele placutelor de identificare pentru fiecare stup si panourile de identificare a
stupinelor in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, precum si Carnetul stupinei,
actualizate cu cel mult 30 de zile inaintea datei depunerii Cererii de Finantare; copia
Registrului agricol emis de Primarie actualizat cu cel mult 30 de zile inaintea datei depunerii
Cererii

de

Finantare,

din

care

sa

rezulte

dreptul

de

folosinta
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(proprietate/arenda/concesionare) al terenului, dreptul de proprietate asupra animalelor (toate
categoriile de animale domestice si salbatice aflate in captivitate in cadrul exploatatiei), cu
stampila primariei si mentiunea "Conform cu originalul".


Copiile situatiilor financiare pentru anii “n” si dupa caz, “n‐1”, unde “n” este anul

anterior depunerii Cererii de Finantare, inregistrate la Administratia Financiara


Copia actului de identitate al reprezentantului legal de proiect (asociat unic/ asociat

majoritar/ administrator);


Copia Certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform

legislatiei in vigoare;


Hotarârea Adunarii Generale a Asociatilor (AGA) persoanei juridice, prin care se

desemneaza reprezentantul legal sau administratorul (actionar majoritar 50%+1) care sa
reprezinte societatea in relatia cu AFIR si care exercita un control efectiv pe termen lung (de
cel putin 8 ani/10 ani in cazul sectorului pomicol) in ceea ce priveste deciziile referitoare la
gestionare, beneficii, riscuri financiare in cadrul exploatatiei respective;


Documentele care demonstreaza gradul de rudenie intre asociati/ membrii familiei din

cadrul microintreprinderii/ intreprinderii mici (copiile actelor de identitate, alte documente
relevante);


Copia diplomei de absolvire/ certificatului de calificare profesionala/ certificatului de

absolvire/ certificatului de competente profesionale/ documentului emis in urma absolvirii
cursurilor de instruire/ documentului care atesta absolvirea invatamântului minim


Copia/ copiile documentului/ documentelor care certifica utilizarea resurselor genetice

autohtone


Copiile documentelor emise de autoritatile de mediu, sanitar, sanitar‐veterinar, daca este

cazul


Documentul emis de institutia financiar‐bancara in care sa se mentioneze denumirea si

adresa institutiei financiar‐bancare, titularul contului, CUI‐ul titularului si codul IBAN al
contului prin care se deruleaza proiectul FEADR
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Anexe 3. – Instrumente de cercetare
Desk research








Structura pe vârste a populației din fiecare localitate analizată (date INS)
Mărimea familiei/gospodăriei (date INS)
Nivelul de educație, ratele de alfabetizare în comunitățile de pescari (date Inspectoratul
Școlar sau INS)
Indicatori socio– economici relevanți
Număr firme și domenii de activitate
Număr persoane fără ocupație sau neîncadrate pe piața muncii
Date despre resurse: stocuri curente de pește, stuf, teren arabil (sursă date – Primării și
studii ARBDD)

Ghid de focus grup – experți

1. Prezentare moderator focus grup și studiu
2. Prezentare participanți la studiu
 Nume
 Vârstă
 Ocupație și experiența în domeniu, pe scurt
Teme de discuție:
Pescuitul în zona X și comunitatea de pescari
 Cât de practicat este pescuitul drept activitate de suplimentare a veniturilor a membrilor
comunității din zonă?
 Câți dintre membrii comunității credeți că depind în totalitate de pescuit pentru a se
susține financiar?
 Ar fi necesar ca pescarii să își asigure venitul și din alte surse, în afară de pescuit? Dacă
da, care ar fi astfel de surse?
 Se poate vorbi despre cooperare între pescarii din comunitate? Dacă DA, cum
cooperează pescarii în ceea ce privește activitatea de pescuit?
 Care categorie din comunitate se ocupă mai mult de pescuit (femeile, bărbații, tinerii,
adulții)?
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 Cu ce se ocupă celelalte categorii neimplicate în activitățile de pescuit și comercializare
a resurselor de pește?

Accesul la resurse
 Care sunt posibilitățile de obținere a venitului pentru comunitatea de pescari, în afară de
valorificarea resurselor de pește?
 Ce alte resurse naturale sunt fructificate în prezent de către locuitori și în ce fel?
 Ce deschidere are comunitatea de pescari către piața locală / națională / transfrontalieră?
 Care este potențialul local în ceea ce privește activitățile de turism și artizanat?
 Ce proiecte sunt în derulare sau în faza de implementare bazate pe resursele deja
existente pentru dezvoltarea durabilă a comunității?
 Ce proiecte viitoare bazate pe resursele deja existente ați vedea necesare pentru
dezvoltarea durabilă a comunității?
 În ce domenii considerați că ar trebui investit pentru dezvoltarea durabilă a comunității
ținând cont de specificul local și resursele existente?

Pescuitul ilegal
 Cât de accesibilă este pentru comunitatea de pescari populația de sturioni și a altor specii
protejate? (disponibilitatea sturionilor în zonă și a materialelor de pescuit adecvate)
 Care sunt modalitățile legislative existente prin care este împiedicat pescuitul sturionilor
și a altor specii protejate?
 Care credeți că sunt motivele pentru care anumiți pescari aleg totuși să pescuiască ilegal
specii protejate, precum cea de sturioni?
 Cum credeți că ar putea fi impulsionați pescarii pentru a respecta prevederile legislative
de protejare a resurselor naturale?
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Ghid interviu experți
Resursele naturale existente








Care sunt resursele naturale disponibile în această zonă care pot fi utilizate de către
locuitori pentru obținerea unui venit, în afara resurselor de pește?
Din ceea ce cunoașteți dumneavoastră, cum ați aprecia stocul existent de sturioni?
Care sunt principalele pericole care amenință în prezent stocul de sturioni?
Care sunt măsurile de conservare ale populației existente de sturioni?
Ce modalități ați recomanda dvs. pentru ca măsurile legislative de protejare a resurselor
naturale să fie respectate?
Ce alte măsuri ați recomanda pentru a însoți măsurile legislative deja existente?
Care sunt direcțiile care ar trebui urmate pentru a utiliza responsabil resursele existente
în zonă?

Direcții de dezvoltare durabilă







Cum credeți că pot fi valorificate resursele naturale existente, atât pe piață, cât și în
gospodărie?
Considerați că momentan există vreo piedică în calea valorificării responsabile a
resurselor naturale?
Care sunt principalele organizații/instituții din zonă care credeți că ar putea fi implicate
în sprijinirea dezvoltării veniturilor alternative?
Care sunt modalitățile prin care aceste instituții/organizații se pot implica în identificarea
și implementarea soluțiilor pentru dezvoltarea veniturilor alternative?
Există relații de colaborare între pescari la nivelul localității? Dacă da, în ce fel
colaborează aceștia?
Care este forma de autorizarea legală care vă avantajează? (PFA, SRL, Întreprindere
familială, Cooperativă, etc.)
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Chestionar – comunitate pescari
Intro. Pescuitul sau alte activități de prelucrare a resurselor de pește reprezintă pentru
dvs.:
1
2
3

Activitate din care obțin venit
Activitate din care obțin resurse pe care le folosesc în gospodărie
Altă însemnătate (specificați):

Q1. Care sunt taxele și cheltuielile anuale pe care le aveți pentru activitatea de pescuit?
1
2
3
4
5
6

Autorizația de pescuit
Licența de pescuit
Permis de pescuit
Cotizație către asociația de pescari
Taxe pe venituri
Alte taxe. Care?

Q2. (FILTRU Dacă Q1=1) Pescuitul este:
1
2
3

Singura activitate din care obțin venit
Principala activitate din care obțin venit, dar nu singura
Activitate complementară pentru a suplimenta veniturile

Q3. Obișnuiți să colaborați / lucrați cu alți pescari în activitățile dvs. de pescuit?
1
2

Da (sari la Q6)
Nu

Q4. Ați dori să colaborați/ lucrați cu alți membri ai localității?
1

Da. În ce fel?

2

Nu
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Q5. Care considerați că sunt cele mai avantajoase modalități de colaborare cu alți pescari
pentru dvs.? (alegere multiplă)
1

În pregătirea pentru pescuit

2
3
4
5

În recoltarea peștelui
În comercializarea peștelui
În realizarea activităților de întreținere a bărcii sau a sculelor de pescuit
Altă situație. Care?

Q6. Cât de mulțumit sunteți cu nivelul dvs. de trai?
1
2
3
4
5

Deloc mulțumit
Mulțumit
Nici mulțumit, nici nemulțumit
Mulțumit
Foarte mulțumit

Q7. Cum apreciați nivelul veniturilor din gospodăria dvs.?
1
2
3

Veniturile actuale ne asigură un trai confortabil
Reușim să facem față cheltuielilor cu veniturile actuale
Ne este dificil să ne descurcăm cu veniturile pe care le avem în prezent

4
5

Ne este foarte greu să ne descurcăm cu veniturile actuale
Altă situație. Care?

Q8. În ceea ce privește situația pe care ați menționat-o anterior, aceasta este?
1
2
3

Permanentă (pe parcursul întregului an)
Temporară/ de moment (veniturile depind de anotimp sau de alți factori)
Altă situație. Care?

Q9. Care sunt modalitățile de a obține veniturile necesare pentru traiul de zi cu zi în
localitatea dvs.?
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Q10. Există următoarele facilități în localitatea dumneavoastră?
1
2
3
4
5
6
7

Restaurante
Piețe
Cherhanale
Hoteluri / pensiuni
Drumuri asfaltate
Locuri atractive pentru turiști. Dacă Da, care?
Alte facilități. Care?

 Da
 Da
 Da
 Da
 Da
 Da
 Da

 Nu
 Nu
 Nu
 Nu
 Nu
 Nu
 Nu

Q11. Cum evaluați posibilitatea oamenilor din comunitate de a obține venituri din
următoarele resurse? (Se utilizează o scală de la 1 la 5 unde 1=deloc facil; 5= facil în
totalitate)
1
2
3
4
5
6

Resursele de pește
Teren arabil
Efectivul de animale
Stuf
Potențial turistic
Altă resursă (specificați care):

Q12. Cum evaluați accesul pescarilor din comunitate către următoarele piețe:
(Se utilizează o scală de la 1 la 5 unde 1=deloc facil; 5= facil în totalitate)
1
2
3
4

Locală
Zonală
Națională
Transfrontalieră

Accesibilitatea și Calitatea Serviciilor
Q13. Dispuneți de …?
1
2
3
4
5

Electricitate
Gaze naturale
Apă curentă
Servicii de ridicare a gunoiului menajer
Canalizare

Da
Da
Da
Da
Da

Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
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Q14. Alimentarea cu apă se face prin:
1
2
3
4

Instalație curentă (prin conducte) cu robinet în casă
Instalație curentă (prin conducte) cu robinet în curte
Sistem propriu - puț forat sau fântână
Fântână publică

Q15. Care este sistemul de încălzire de care dispuneți?
1
2
3
4

Centrală proprie
Sobă cu gaze naturale
Sobă cu lemne/ cărbuni/ petrol
Încălzire prin aparatură ce presupune electricitate (reșeu,
calorifer)

Q16. Closetul se află:
1
2
3
9

În casă
În curte
Nu avem
S NR

Situația de locuire
Q17. Numărul de gospodării din locuință/ curte
Gospodărie = persoane care locuiesc sub același acoperiș și iau cel puțin o masă pe zi împreună
__________________________________________________________________
Q18. Numărul persoanelor din locuință
Q19. Care este ocupația celorlalți membri din gospodărie?
Membru al familiei
1
2
3
4
5
6
7

Ocupație

Vârstă

Studii

Intenția de a
dezvolta o afacere
în comunitate
Da
Nu
Da
Nu
Da
Nu
Da
Nu
Da
Nu
Da
Nu
Da
Nu
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Q20. Locuința este:
1
2
3
4

Proprietate personală
Închiriată
Proprietate a părinților sau a unei rude
Altă situație. Care?

Bunuri/ Consum
Q21. (Dețineți/ Nu dețineți următoarele bunuri în gospodărie):
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Mașină de spălat rufe
Televizor color
Telefon fix
Telefon mobil
Autoturism
Barcă
Utilaje agricole
Scule/ ustensile de pescuit profesionale
Capacitate cazare turiști

Q22. Vă permiteți să:
1
2
3
4
5

Plătiți chiria sau facturile la utilități în fiecare lună
Să vă asigurați iarna încălzirea adecvată a locuinței
Să faceți față unor cheltuieli neprevăzute
S Mergeți în vacanțe departe de casă (7 zile)
Să faceți economii

Da
Da
Da
Da
Da

Nu
Nu
Nu
Nu
Nu

Q23. Care este venitul (total al gospodăriei) mediu lunar?
_____________________________________________________________________________
Q24. Aproximați cheltuielile lunare (alimente, utilități, îmbrăcăminte etc.)
____________________________________________________________________________
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Q25. În ce măsură legislația în vigoare pentru gestionarea resurselor naturale din zonă
vine în sprijinul comunității?
1
2
3
4
5
6

Foarte mică măsură
În mică măsură
Nici mică, nici mare măsură
În mare măsură
În foarte mare măsură
Nu am o opinie
Comentarii:

Q26. În ce măsură considerați că stocul natural de sturioni este în pericol de dispariție?
1
2
3
4
5
6

Foarte mică măsură
În mică măsură
Nici mică, nici mare măsură
În mare măsură
În foarte mare măsură
Nu am o opinie
Comentarii:

Socio-demografice
D1. Genul dvs.?
 1 Masculin
 2 Feminin
D2. Care este ultima formă de învăţământabsolvită de dvs.?
1
2
3
4
5

Școală generală, profesională
Liceu
Facultate
Masterat, doctorat
Altă formă educațională
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D4. Ocupația dvs. (răspuns deschis)

D5. Starea civilă
1
Singur/ă
2
Într-o relație
3
Căsătorit/ă
4
Divorțat/ă
5
Văduv/ă
D6. Vârsta dumneavoastră
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Chestionar – experți
Q1. Cum evaluați oportunitățile de obținere a veniturilor în comunitatea de pescari din
localitate?
(Se utilizează o scală de la 1 la 5 unde 1=foarte nemulțumitoare; 5= foarte mulțumitoare)
1

Foarte nemulțumitoare

2
3
4
5

Nemulțumitoare
Așa și așa
Mulțumitoare
Foarte mulțumitoare

Q2. Cum evaluați posibilitatea oamenilor din comunitate de a obține venituri din
următoarele resurse?
(Se utilizează o scală de la 1 la 5 unde 1=deloc facil; 5= facil în totalitate)
1
2
3
4

Resursele de pește
Teren arabil
Efectivul de animale
Stuf

Q3. Din observațiile dvs. ați spune că în localitate pescuitul este mai degrabă:
1

Singura activitate care aduce venit localnicilor

2
3

Principala activitate care aduce venit localnicilor
Activitate care aduce un venit suplimentar localnicilor

4

Activitate practicată pentru obținerea de pește pentru consumul din gospodărie

Q4. Cum evaluați accesul la următoarele pentru pescarii din comunitate în ceea ce
privește pescuitul / transportul / vânzarea peștelui?
(Se utilizează o scală de la 1 la 5 unde 1=deloc facil; 5= facil în totalitate)
1
Restaurante
2
Piețe
3
Cherhanale
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4
5

Hoteluri
Drumuri

Q5. Cum evaluați accesul pescarilor din comunitate către următoarele piețe:

(Se utilizează o scală de la 1 la 5 unde 1=deloc facil; 5= facil în totalitate)
1
2
3
4

Locală
Zonală
Națională
Transfrontalieră

Q6. În ce măsură legislația în vigoare permite utilizarea responsabilă și în folosul comunității a
resurselor naturale din zonă?

1
2
3
4
5

Foarte mică măsură
În mică măsură
Nici mică, nici mare măsură
În mare măsură
În foarte mare măsură

Q7. În ce măsură considerați că legislația în vigoare împiedică pescuitul ilegal al speciilor
de pește pe cale de dispariție?
1

Foarte mică măsură

2
3
4
5

În mică măsură
Nici mică, nici mare măsură
În mare măsură
În foarte mare măsură

Q8. În ce măsură considerați că specia de sturioni din zonă este în pericol de dispariție
din cauza pescuitului excesiv?
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1
2
3

Foarte mică măsură
În mică măsură
Nici mică, nici mare măsură

4

În mare măsură

5

În foarte mare măsură

Nume și funcție________________
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Anexe 4. - Fotografii realizate în cadrul comunităților studiate
Întâlnire de lucru la Borcea cu pescari
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Faleză Galați
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Murighiol – îmbarcare către Sfântu Gheorghe
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Sfântu Gheorghe
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Întâlnire de lucru – pescari Sfântu Gheorghe
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Întâlnire de lucru – pescari Stelnica (Fetești)
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Întâlnire de lucru – pescari Jurilovca
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