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Pregătirea programului operaţional

 POPAM a fost elaborat având la baza un Studiu de piață a sectorului
pescăresc din Romania și Planul Strategic Naţional Multianual pentru
Acvacultură (PSNMA), conform Regulamentului (UE) nr. 508/2014 privind
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime

 Strategia Naţională a Sectorului Pescăresc a identificat trei tipuri de măsuri
de utilizat în vederea îndeplinirii obiectivelor:
 măsuri care necesită sprijin financiar din surse publice;
 măsuri care vizează elemente normative şi organizaţionale;
 măsuri privind lanţul de aprovizionare.

 Finanţarea implementării va fi asigurată prin Fondul European pentru
Pescuit şi Afaceri Maritime (FEPAM) şi co-finanţat prin bugetul naţional și
surse private, după caz.



Obiective strategice
POPAM  își propune în principal:

 creșterea producției în acvacultură și procesare, 
 creșterea profitabilității operatorilor din domeniu, 
 conservarea biodiversității și protecția mediului, 
 menținerea și crearea de locuri de muncă, în special în zonele pescărești.

Implementarea programului va avea un impact pozitiv direct asupra
următoarelor obiective ale Strategiei UE 2020:
- atenuarea schimbărilor climatice;
- combaterea sărăciei; îmbunătățirea nivelului de trai și indirect asupra

populației tinere din zonele rurale.



Priorităţi de finanţare pentru creşterea competitivităţii 
sectorului (specifice POPAM)

 Investiţii în acvacultură: unităţi noi, modernizare, diversificarea
speciilor, creşterea potenţialului siturilor de acvacultură

 Promovarea unor surse de venit complementare sectorului pescăresc

 Investiţii în porturile pescăreşti, adăposturi, locuri de debarcare şi
centre de primă vânzare

 Sprijinirea dezvoltării locale în zonele pescărești
 Sprijin pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea lanţului

producător-procesator-comerciant



Priorități UE preluate integral de POPAM

1: Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului,
eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv
şi bazat pe cunoaştere (FEPAM – 13,2 mil. euro)
2: Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului,
eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare,
competitive și bazate pe cunoaștere (FEPAM – 77,4 mil.euro)
3: Încurajarea punerii în aplicare a politicii comune în domeniul
pescuitului – PCP (FEPAM – 12,9 mil. euro)
4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii
teritoriale (FEPAM – 33,6 mil. euro)
5: Stimularea comercializării și a prelucrării (FEPAM – 11,7 mil. euro)
6: Stimularea punerii în aplicare a politicii maritime integrate (FEPAM –
2,5 mil euro)



POPAM 2014-2020 – Istoric
 Procesul de programare a început la finalul anului 2012, având ca parteneri

de consultare reprezentanți ai sectorului şi ai altor entităţi interesate
(ONG, cercetare), reuniți in cadrul Grupului de Lucru pentru Pescuit si
Acvacultura (GLPA). Au fost discutate : analiza socio-economica a
sectorului, proiectele de strategie pentru sector, Planul Strategic Naţional
Multianual pentru Acvacultură şi proiectul POPAM.

 Regulamentul FEPAM - Reg. (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European
si al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime
a fost adoptat la 15 mai 2014.

 În luna iunie, a fost stabilită, prin decizie a Comisiei, alocarea pentru
Romania din FEPAM: 168.421.371 euro.

 La data de 20 aprilie a fost finalizată procedura de transmitere către CE a
primei versiuni oficiale a POPAM, prin sistemul electronic de schimb de
date SFC 2014.
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