
 

 

COMUNICAT DE PRESA 

Strategia de dezvoltare a zonei pescaresti “Dunarea Calaraseana” – in curs de elaborare 

Calarasi, 7 mai 2016. Proiectul „Sprijin pentru consolidarea parteneriatului și elaborarea 

Strategiei de dezvoltare integrată, plasată sub responsabilitatea comunității, pentru zona 

pescărească „Dunărea Călărașeană” a fost selectat pentru  a fi finantat prin Programul 

Operaţional Pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020.  

Proiectul are ca obiectiv general realizarea unei Strategii de dezvoltare integrata plasată sub 

responsabilitatea comunității, în vederea  sporirii și capitalizării atuurilor  zonei de pescuit 

“Dunărea Călărășeană”, creșterii economice, a incluziunii sociale și  a creării de locuri de muncă, 

prin   consolidarea rolului comunităților pescărești în ceea ce privește dezvoltarea locală și 

guvernanța resurselor locale de pescuit, precum și punerea in valoare a patrimoniului natural și 

cultural. 

In perioada urmatoare, echipa tehnica a FLAG Dunarea Calaraseana va realiza o serie de activitati  

in scopul consolidarii parteneriatului, identificarii de modalitati de diversificare  economica a zonei 

pescaresti, adaugarii de valoare produselor locale de pescuit si acvacultura si identificarii de 

oportunitati de cooperare. 

 

Teritoriul FLAG „Dunărea Călărăşeană” este format dintr-un număr de 20 unităţi administrativ-

teritoriale  –  Chirnogi, Olteniţa, Ulmeni, Spanţov, Chiselet, Mânăstirea, Dorobanţu, Ulmu, Vlad 

Tepes, Independenta, Ciocăneşti, Grădiştea, Cuza-Vodă, Călăraşi (un cartier cu specific pescăresc, 

delimitat la est de comuna Modelu, la sud de Braţul Borcea, la nord de DN 3B şi în vest de fluviul 

Dunărea),  Modelu, Roseţi, Dichiseni, Unirea, Jegălia, Borcea - aflate în partea de sud a judeţului 

Călăraşi, pe malul stâng al fluviului Dunărea (de la km 450 la km 372) şi al braţului Borcea (km 

100–la  km 48), în plină  Câmpie a Bărăganului şi Lunca Dunării. Suprafaţa zonei însumează  2320 

km2, reprezentând 43% din suprafaţa judeţului Călăraşi. La 1 ianuarie  2011, populaţia stabilă a 

teritoriului a fost de 120402 locuitori. 
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