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I. Considerații generale 

În perioada iulie 2018 - septembrie 2018 au fost 
publicate pe site-ul www.ampeste.ro anunțurile de 
lansare a apelurilor aferente măsurilor: 
-II.2. – Investiții productive în acvacultură; 
-II.3. –Investiții productive în acvacultură – eficiența 
resurselor, reducerea utilizării de apă și substanțe 
chimice, sisteme de recirculare pentru reducerea la 
minimum a utilizării apei; 
-IV.4. – Prelucrarea produselor pescărești și de 
acvacultură; 
-VIII.1. – Supravegherea maritimă integrată. 
 
Tot în această perioadă, au fost evaluate proiectele 
depuse în sesiunile anterioare și au fost publicate 
listele privind clasamentele finale ale cererilor de 
finanțare depuse. De aemenea, DGP AM POPAM a 
publicat lista contractelor de finanțare reziliate din 
POP. 
 
În data de 30.08.2018 a fost publicat în Monitorul 
Oficial, OMADR privind modificarea anexei nr.4 la 
Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale 
nr.188/2017 pentru aprobarea Ghidurilor 
solicitantului aferente măsurilor I.6, I.23, II.2, IV.4 
din Programul operațional pentru pescuit și afaceri 
maritime 2014-2020. 
 
Totodată, pentru a veni în sprijinul acvacultorilor, 
în data de 21.09.2018 a fost publicat, în Monitorul 
Oficial nr.812, Hotărârea Guvernului nr.748/2018 
privind instituirea unei scheme de ajutor de stat 
pentru reducerea accizei la motorină utilizată în 
acvacultură. 
 
Pentru a sprijini activitatea derulată la nivelul 
Autorității de Management, a fost reactualizat și 
postat pe site-ul www.ampeste.ro Manualul de 
proceduri pentru asistență tehnică și a fost 
elaborat, aprobat și postat Manualul de procedură 
pentru contractare.  
 

II. Stadiul implementării  POPAM     
2014 – 2020 

Stadiul proiectelor depuse până la data de  
21.09.2018: 

 
 Măsura II.2. Investiții productive în 

acvacultură - au fost contractate 32 

proiecte în valoare totală eligibilă de 
86.813.852,15 lei; 

 Măsura II.3. investiții productive în 
acvacultură — eficiența utilizării resurselor, 
reducerea utilizării apei și a substanțelor 
chimice, recirculare sisteme de minimizare 
a utilizării apei – a fost contractat 1 proiect 
în valoare totală eligibilă de 1.349.250,57 
lei; 

 Măsura II.4. Investiții productive în 

acvacultură – creșterea eficienței 
energetice, energie regenerabilă - au 
fost contractate 3 proiecte cu valoare 
totală eligibilă de 773.002,79 lei;  

 Măsura II.5. Servicii de gestionare, de 
înlocuire și de consiliere pentru fermele de  
Acvacultură – au fost contractate 2 proiecte 
cu valoare totală eligibilă de 1.168.455,59 
lei; 

 Măsura II.10. Acvacultura care furnizează 
servicii de mediu - au fost contractate 45 de 
proiecte  în valoare totală eligibilă de 
115.716.637,89 lei; 

 Măsura II.12. Măsuri privind sănătatea și 
bunăstarea animalelor – a fost contractat 1 
proiect în valoare totală eligibilă de 
520.158,00 lei; 

 Măsura III.1. Creşterea gradului de ocupare 
a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teri-
toriale pentru acordarea fondurilor neram-
bursabile pentru pescuit şi acvacultură – au 
fost contractate 28 de proiecte  în valoare 
totală eligibilă de 2.888.491,76 lei; 

 Măsura III.2. și III.3 Punerea în aplicare a 
strategiilor de dezvoltare locală - au fost 
contractate 31 proiecte în valoare totală 
eligibilă de 49.405.884,76 lei; 

 Măsura IV.4. Prelucrarea produselor 

pescărești și de acvacultură - au fost 

contractate 12 proiecte în valoare totală 

eligibilă de 27.456.958,97 lei; 

 Măsura VI.1  Control și executare (fără lit.e) 
– au fost contractate 3 proiect în valoare 
totală eligibilă de 11.818.628,27 lei; 

 Măsura VI.2. Colectarea datelor – a fost 
depus un proiect în valoare totală eligibilă 
de 9.927.371,47 lei; 

Detalii suplimentare privind stadiul implementării 

POPAM găsiți accesând link-ul: 

http://www.ampeste.ro/
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http://ampeste.ro/popam-2014-

2020/stadiul-implementarii-fepam/616-

stadiul-implementarii-popam-2014-2020-la-

07-septembrie-2018.html  

 
III.Proiecte de succes finanțate din POP 
2007-2013 
 
1.Titlul proiectului: „Construire fermă pentru 
creșterea păstrăvului”. 
 
Beneficiar: SC Staimor Trans SRL 
Valoarea totală a proiectului a fost de 
3.640.818,60 lei, valoarea eligibilă fiind de 
2.946.905,33 lei din care : 1.768.143,20 lei 
finanţare nerambursabilă, reprezentând  60%  din 
totalul costurilor eligibile. 
 
Prin intermediul acestui proiect, beneficiarul  şi-a 
propus crearea unei unităţi de producţie eficiente 
şi competitive în acvacultura păstrăvului, cu o 
capacitate anuală de 61 tone, cu unitate proprie de 
eclozare şi producere a puietului.  

Investiţia cuprinde următoarele obiective: fermă de 
acvacultură compusă din 19 bazine tip Jimix, 
unitate de incubaţie, eclozare şi predezvoltare, 
punct de comercializare, spaţiu de procesare 
primară şi ambalare, casa păstrăvarului, filtru 
sanitar, camera centralei termice, depozitul de 
furaje, garaj, spaţiu destinat filtrului mecanic cu 
mărgăritar, drumul de incintă şi platformele 
carosabile, captare apă  din pârâul Zamora. 

 În urma finalizării acestui proiect vor fi realizate 
următoarele: 
-construirea unei unități de acvacultură;                                 
– păstrăvărie cu o capacitate de 61 de tone/an, cu 
toate utilitățile necesare; 
- construirea unei mici unități de procesare primară 
prin eviscerare; 
- construirea unui centru de vânzare directă către 
consumatorii finali în interiorul fermei de 
acvacultură; 
- crearea a șapte noi locuri de muncă; 
- creșterea valorii adăugate cu minim 25% după doi 
ani de la implementarea proiectului. 
Prin implementarea proiectului, beneficiarul 
realizează în  unitatea de acvacultură, o producție 
totală anuală  de 61 tone de păstrăv.   
 

 
 
 

 
 

 
 

http://ampeste.ro/popam-2014-2020/stadiul-implementarii-fepam/616-stadiul-implementarii-popam-2014-2020-la-07-septembrie-2018.html
http://ampeste.ro/popam-2014-2020/stadiul-implementarii-fepam/616-stadiul-implementarii-popam-2014-2020-la-07-septembrie-2018.html
http://ampeste.ro/popam-2014-2020/stadiul-implementarii-fepam/616-stadiul-implementarii-popam-2014-2020-la-07-septembrie-2018.html
http://ampeste.ro/popam-2014-2020/stadiul-implementarii-fepam/616-stadiul-implementarii-popam-2014-2020-la-07-septembrie-2018.html
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2.Titlul proiectului: Festivalul Păstrăvului 
Făgărăşean 
 
Beneficiar: Asociaţia “Păstrăvarii Făgăraşului”  
 
Domeniul: Dezvoltarea de pieţe noi şi campanii de 

promovare 

 

Perioada de implementare: 29.07.2014-29.11.2015 

Zona: Sâmbăta de Sus (prima ediţie)/ Municipiul 

Făgăraş în jurul Cetăţii Făgăraşului (cea de-a doua 

ediţie) 

 

Rezumatul activităţii:  

Țara Făgărașului este o zona în care există o 

adevarată tradiție pentru creșterea păstrăvului, 

tocmai de aceea, în această zonă, se găsesc mai 

multe păstrăvarii. 

În acest context, a fost elaborat proiectul privind 

Festivalul Pastrăvului Făgărășean. Acest festival 

vizează: concursuri de pescuit, la munte și pe 

bălțile Oltului, show-uri gastronomice cu bucătari 

celebri, prezentări de tehnologii de ultimă oră în 

domeniul pisciculturii/acvaculturii. 

 
Scopul general al proiectului a constat în înființarea 
și organizarea, cu frecvență anuală, a unui festival 
al păstrăvului, pentru toți păstrăvarii și locuitorii 
Țării Făgărașului. 

Astfel, la cele două ediții ale festivalului, au 
participat peste 6000 de persoane din ţară şi 
străinătate. 
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3. Titlul proiectului: „Ferma piscicolă Piatra 
Doamnei în Comuna Nucşoara, sat Sboghiţeşti”  
 
Beneficiar: SC Image Quality Control Division SRL 
Valoarea totală a proiectului a fost de 
3.387.747,44 lei, valoarea eligibilă fiind de 
2.728.828,00 lei din care: 1.637.296,80 lei finanţare 
nerambursabilă, reprezentând  60%  din totalul 
costurilor eligibile. 
 
Beneficiarul, prin acest proiect, şi-a propus 

înfiinţarea unei unităţi de acvacultură, o fermă de 

creştere a păstrăvului, cu dotările necesare pentru 

a produce  de 65 tone/an.  

Beneficiarul a realizat următoarele obiective 

investiționale: 16 bazine de creştere a păstrăvului 

tip circular, realizate din scândură cu membrană 

impermeabilă, alimentarea acestora făcându-se 

tangenţial iar evacuarea, central.  

Alimentarea cu apă a fermei a fost realizată din 

Râul Doamnei, printr-un stăvilar cu două porţi  şi o 

conductă PVC - pe trasul conductei este realizat un 

denisipator din beton armat. Investiţia cuprinde și o 

construcţie denumită generic Casa păstrăvarului cu 

cameră de incubaţie - bazine de incubaţie şi 

precreştere a puietului, magazie pentru scule/ 

mentenanţă şi cameră  destinată procesării. S-a 

avut în vedere şi dotarea cu o autoutilitară 

frigorifică clasică.  

 În urma finalizării proiectului au fost realizaţi 

următorii indicatorii de rezultat: suprafață de teren 

(mp) destinată practicării acvaculturii în sat 

Sboghițești, comuna Nucșoara, județul Argeș- 

25.000 mp, fermă piscicolă pentru producerea 

păstrăvului curcubeu, bazine piscicole construite în 

cadrul fermei, clădire denumită generic Casa 

păstrăvarului, instalație de afumare ecologică a 

păstrăvului curcubeu, centru de vânzare directă 

către consumatorii finali, mijloace de transport 

specializate achiziționate, utilaje și echipamente 

tehnologice cu montaj achiziționate, utilaje fără 

montaj achiziționate. 

Prin implementarea proiectului, beneficiarul 

realizează în  unitatea de acvacultură, o producție 

totală de 65 tone de păstrăv.   
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4. Titlul proiectului: „Amenajare spaţiu de 
agrement pe Canal Cama, adiacent Pod Bizetz- 
Municipiul Giurgiu”  
 
Beneficiar: Primaria Municipiului Giurgiu 
Valoarea totală a proiectului a fost de 
1.886.708,67 lei, valoarea eligibilă fiind de 
1.328.994,25 lei din care : 1.328.994,25 lei 
finanţare nerambursabilă, reprezentând  100%  din 
totalul costurilor eligibile. 
 
Primăria Municipiului Giurgiu,  prin proiectul cu 

titlul “Amenajare spaţiu de agrement pe Canal 

Cama, adiacent Pod Bizetz- Municipiul Giurgiu” şi-a 

propus amenajarea unui spaţiu de servicii şi 

agrement prin valorificarea turistică a zonei 

Canalului Cama, adiacent pod Bizetz, în municipiul 

Giurgiu. 

 Proiectul se încadrează în principalul obiectiv al 

Planului de dezvoltare locală al FLAG- Giurgiu- 

Tradiţia Pescuitului Dunărean, Măsura 1- 

„Valorificarea sectorului pescăresc şi a turismului 

piscicol”, Acţiunea 5 - Amenajarea unor spaţii 

pentru servicii şi agrement pentru turişti. 

Investiţia cuprinde următoarele obiective realizate: 

promenadă de-a lungul malului, ponton, scenă 

plutitoare, o clădire pentru depozitarea 

ambarcaţiunilor, o clădire destinată expoziţiilor de 

artă şi manifestărilor culturale, o clădire destinată 

vestiarelor şi grupurilor sanitare, terase bordate cu 

vegetaţie, terase înierbate deasupra clădirilor, 

traseu pietonal la niveul carosabilului bordat cu 

vegetaţie, gradene, parcări, trepte/rampe ce 

coboară de la nivelul trotuarului existent la nivelul 

promenadei din imediata vecinătate a canalului.  
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IV. Concluzii  

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

Având în vedere obligativitatea utilizării sistemului 
informatic MySMIS vă adresăm rugămintea de a 
consulta manualele de utilizare ale acestuia,  
accesând: 

http://ampeste.ro/popam-2014-2020/instructiuni-
utilizare-mysmis.html 

http://ampeste.ro/popam-2014-2020/lista-
grupurile-de-actiune-locala-pentru-pescuit-
flag.html 

Pentru a fi în permanență informați cu privire la 
activitatea DGP AMPOPAM vă invităm să accesați 
atât paginile web www.ampeste.ro și 
www.madr.ro,  cât și paginile dedicate POPAM de 
pe rețelele de socializare: 
https://www.facebook.com/POPAM.2014.2020   
https://twitter.com/popam_2014_2020.  

În vederea îmbunătățirii modului de acordare a 
fondurilor nerambursabile prin POPAM, vă invităm 
să completați “ Formularul de intentie de 
depunere a unei Cereri de finanțare” accesând 
http://ampeste.ro/informari/491-formularul-de-
intentie-de-depunere-a-unei-cereri-de-
finantare.html și să-l transmiteți pe adresa de email 
pescuit@madr.ro. 

V. Acțiuni  viitoare de interes 

 În perioada 31 octombrie – 4 noiembrie 

2018, va avea loc Târgul Internațional de 

produse și echipamente în domeniul 

agriculturii, horticulturii, viticulturii și 

zootehniei - INDAGRA 2018. 

 La eveniment vor participa, alături de 

experții DGP AM POPAM și reprezentanți ai 

Federației Zonelor Pescărești (FZP) și ai 

Grupurilor de Acțiune Locală pentru Pescuit 

(FLAG).  

https://www.indagra.ro/ 

 

 FARNET, Comitetul Regiunilor și Comisia 

pentru Resurse Naturale organizează în 

cadrul Zilelor Europene ale Orașelor și 

Regiunilor în perioada 8-10 octombrie 2018, 

un workshop pe tema influenței comunității 

asupra dezvoltării locale. 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/f

arnet2/news-events/events/community-

led-local-development-clld-eu-funding-

bottom_en 

  

 În perioada 17-19 octombrie va avea loc, în 
Corfu, Grecia, conferinta internațională, pe 
tema acvaculturii offshore - ” High Energy 
Mariculture Europe” 
http://www.offshoremariculture.com/euro
pe 
 

http://ampeste.ro/popam-2014-2020/instructiuni-utilizare-mysmis.html
http://ampeste.ro/popam-2014-2020/instructiuni-utilizare-mysmis.html
http://ampeste.ro/popam-2014-2020/lista-grupurile-de-actiune-locala-pentru-pescuit-flag.html
http://ampeste.ro/popam-2014-2020/lista-grupurile-de-actiune-locala-pentru-pescuit-flag.html
http://ampeste.ro/popam-2014-2020/lista-grupurile-de-actiune-locala-pentru-pescuit-flag.html
http://www.ampeste.ro/
http://www.madr.ro/
https://www.facebook.com/POPAM.2014.2020
https://twitter.com/popam_2014_2020
http://ampeste.ro/informari/491-formularul-de-intentie-de-depunere-a-unei-cereri-de-finantare.html
http://ampeste.ro/informari/491-formularul-de-intentie-de-depunere-a-unei-cereri-de-finantare.html
http://ampeste.ro/informari/491-formularul-de-intentie-de-depunere-a-unei-cereri-de-finantare.html
mailto:pescuit@madr.ro
https://www.indagra.ro/
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/events/community-led-local-development-clld-eu-funding-bottom_en
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/events/community-led-local-development-clld-eu-funding-bottom_en
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/events/community-led-local-development-clld-eu-funding-bottom_en
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/events/community-led-local-development-clld-eu-funding-bottom_en
http://www.offshoremariculture.com/europe
http://www.offshoremariculture.com/europe
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 Comisia Europeană, prin intermediul 
Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici 
și Mijlocii, anunță lansarea procedurii de 
licitație pentru a finaliza contractele de 
acordare de granturi pentru proiecte în 
domeniul Planificării Maritime Spațiale. 
Termenul limită de depunere este 
31.10.2018. 
 
Pentru detalii suplimentare accesați link-ul: 
https://ec.europa.eu/easme/en/maritime-
spatial-planning-msp-projects  

 

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

https://ec.europa.eu/easme/en/maritime-spatial-planning-msp-projects
https://ec.europa.eu/easme/en/maritime-spatial-planning-msp-projects

