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PLANUL ANUAL DE LUCRU 

 
Direcţia Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru POP 2007-2013 va 
organiza, în anul 2012 sesiuni de depunere a proiectelor pentru axele prioritare 1, 2 şi 3, 
astfel cum sunt prevăzute în Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, aprobat 
prin Decizia (2007) nr. 6664 a Comisiei Europene din 14 decembrie 2007 şi revizuit prin 
Decizia (2010) nr. 7916 a Comisiei Europene din 11.11.2010, în vederea finanţării prin 
Fondul European pentru Pescuit. 
 
Fondurile estimate a fi alocate anului 2012 pentru implementarea POP 2007-2013 şi 
datele estimate ale lansării sesiunilor de depunere sunt următoarele: 

 

 
Axa prioritară/măsura 

Buget estimat 
- euro -  

Data estimată pentru 
lansarea cererilor de 
propuneri de proiecte 

Axa prioritară 1 - Măsuri de 
adaptare a flotei de pescuit 
comunitare 

1.500.000  

Măsura 1.1 : Sprijin public pentru 
încetarea permanentă a activităţii 
navelor de pescuit 

500.000 
02.04 ÷ 30.11.2012 
sesiune deschisă 

Măsura 1.2 : Sprijin public pentru 
încetarea temporară a activităţilor 
de pescuit 

100.000 
02.04 ÷ 30.11.2012 
sesiune deschisă 

Măsura 1.3 : Investiţii la bordul 
navelor de pescuit şi selectivitate 

500.000 02.04 ÷ 30.11.2012 
sesiune deschisă 

Măsura 1.4 :  Pescuitul costier la 
scară mică 300.000 02.04 ÷ 30.11.2012 

sesiune deschisă 
Măsura 1.5 : Compensaţii socio - 
economice 100.000 02.04 ÷ 30.11.2012 

sesiune deschisă 
Axa prioritară 2 - Acvacultura, 
pescuitul în apele interioare, 
procesarea şi marketingul 
produselor obţinute din pescuit şi 
acvacultură 

19.000.000  

Măsura 2.1 : Acvacultură 13.000.000 
02.05 ÷ 02.07.2012 

sesiune închisă 
Măsura 2.2 : Pescuitul în ape 
interioare 

500.000 02.05 ÷ 30.11.2012 
sesiune deschisă 

Măsura 2.3 : Prelucrarea şi 
comercializarea peştelui 

5.500.000 02.05 ÷ 02.07.2012 
sesiune închisă 

Axa prioritară 3 – Măsuri de interes 
comun 

35.000.000  

Măsura 3.1 : Acţiuni colective 15.000.000 02.04 ÷ 30.11.2012 
sesiune deschisă 

Măsura 3.2 : Protecţia şi 
dezvoltarea faunei şi florei acvatice 1.000.000 02.04 ÷ 30.11.2012 

sesiune deschisă 
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Axa prioritară/măsura 

Buget estimat 
- euro -  

Data estimată pentru 
lansarea cererilor de 
propuneri de proiecte 

Măsura 3.3 : Porturi de pescuit, 
puncte de debarcare şi adăposturi 10.000.000 Va fi stabilită după discuții 

cu ANPA 
Măsura 3.4 :  Dezvoltarea de noi 
pieţe şi campanii de promovare 3.000.000 

02.04 ÷ 30.11.2012 
sesiune deschisă 

Măsura 3.5 : Acţiuni pilot 6.000.000 15.06 ÷ 31.07.2012 
sesiune închisă 

Axa prioritară 4 – Dezvoltarea 
durabilă a zonelor pescăreşti 60.000.000 --- 

Măsura 4.1 : Dezvoltarea zonelor 
pescăreşti 60.000.000 --- 

 
Sumele alocate pentru primele sesiuni de depunere a proiectelor pentru axele/măsurile 
care nu au fost acoperite de valoarea proiectelor depuse se reportează în cadrul sesiunilor 
de depunere curente şi vor completa alocările financiare publice stabilite pentru acestea. 
 
Anunţurile privind lansarea acestor sesiuni de depunere a proiectelor vor fi publicate de 
către MADR pe site-urile www.madr.ro şi www.ampeste.ro şi în trei cotidiene cu acoperire 
naţională, şi vor cuprinde obligatoriu informaţii referitoare la: 

- numele Programului; 
- numele ministerului; 
- numele şi codul măsurii; 
- informaţii cu privire la alocarea financiară aferentă perioadei de depunere a 

proiectelor; 
- perioada de depunere a proiectelor precum şi termenul limită pentru depunerea 

acestora (ziua şi ora); 
- detalii cu privire la locaţia depunerii proiectelor; 
- condiţii de participare generale (conformitate şi eligibilitate); 
- criterii de selecţie şi contractare (informaţii referitoare la pragul minim necesar în 

vederea obţinerii finanţării, modalitatea de contractare); 
- site-urile unde se pot găsi informaţii cu privire la măsurile lansate şi procedura de 

implementare a acestora (www.madr.ro şi www.ampeste.ro). 
 
 
 
 
 
 
  
 

 


