Descriere proiect
Proiectul “Traditiile pescaresti - identitatea comunei Oancea”este finantat din
Fondul European pentu Pescuit, prin Programul Operational pentu Pescuit 20072013, in cadrul Strategiei de dezvoltare durabila a Zonei Pescaresti Prut-Dunare
Galati, Masura 4 Imbunatatirea sistemului de valorificare a produselor pescaresti locale,
Operatiunea 4.3 Promovarea produselor si serviciilor locale si traditionale legate de
pescuit si acvacultura.
Valoarea totala a proiectului este 283.528,00 lei, iar valoarea totala eligibila a
proiectului este 229.000,00 lei.
Proiectul se va derula pe o perioada de 6 luni: iulie 2014 si ianuarie 2015
Proiectul vizeaza pastrarea si asigurarea continuitatii si durabilitatii specificului
pescaresc cu care se identifica comuna Oancea, precum si imbunatatirea calitatii vietii
pentru generatiile actuale si viitoare, prin sprijinirea valorificarii resurselor pescaresti
locale si imbunatatirea gradului de atractivitate a zonei. Astfel, se urmareste
promovarea produselor si serviciilor locale si traditionale de pescuit, prin organizarea
unui Festival pescaresc care va constitui inceputul unei traditii ce va atrage turisti si va
reprezenta o amprenta locala. Acesta va cuprinde o expozitie traditional-pescareasca,
un concurs de pescuit sportiv, precum si prezentarea si degustarea prepapratelor
traditionale din peste, precum si distribuirea unor brosuri gastronomice lcale cu specific
pescaresc.

Obiectivul proiectului
Afirmatia lui Mihail Sadoveanu precum ca “Galatiul e sinonim cu pestele. A
alatura cele doua cuvinte este un fel de pleonasm”este o marturie a faptului ca
patrimoniul de interes pescaresc constituie identitatea judetului Galati, pescuitul
reprezentând principala indeletnicire si sursa de venit pentru o parte consistenta a
populatiei din Zona Pescareasca Lunca Prutului Inferior - Dunarea Inferioara.
In judetul Galati, comuna Oancea, cunoscuta drept un adevarat centru pescaresc,
detine una dintre cele mai mari suprafete acvatice (489 ha, 9.36% din totalul suprafetei
comunei).
Valoarea ecologica, stiintifica si culturala, si specificul pescaresc cu care se
identifica aceasta, constituie elementele cheie pentru o dezvoltare armonioasa a
arealului, motiv pentru care este necesara promovarea si constientizarea specificului
pescaresc local, precum si imbunatatirea imaginii produselor pescaresti.
Scopul acestui proiect este de a cunoaste, revitaliza, promova si valorifica
patrimoniul traditional pescaresc din regiunea comunei Oancea.
Proiectul urmareste promovarea produselor si serviciilor locale si traditionale de
pescuit, prin organizarea unui Festival pescaresc care va constitui inceputul unei
traditii ce va atrage turisti si va reprezenta o amprenta locala. Acesta va cuprinde o
expozitie traditional-pescareasca, un concurs de pescuit sportiv, precum si prezentarea

si degustarea prepapratelor traditionale din peste, precum si distribuirea unor brosuri
gastronomice lcale cu specific pescaresc.
Astfel, obiectivul general al proiectului prevede asigurarea continuitatii si
durabilitatii specificului pescaresc cu care se identifica comuna Oancea, precum si
imbunatatirea calitatii vietii pentru generatiile actuale si viitoare, prin sprijinirea
valorificarii resurselor pescaresti locale si imbunatatirea gradului de atractivitate a zonei.
Un aspect esential pentru pastrarea si continuitatea specificului pescaresc local
este promovarea si constientizarea identitatii zonei in rândul tinerei generatii, care nu-si
mai manifesta interesul in practicarea activitatilor traditionale de pescuit si se orienteaza
catre alte specializari. De aceea proiectul este orientat si catre initierea copiilor in
mestesugul pescuitului.
In vederea cresterii gradului de atractivitate a zonei, festivalul va cuprinde si un
concurs de pescuit sportiv astfel incât sa fie sustinut turismul de pescuit, dar si o zi
dedicata prepararii retetei “regine”- borsul pescaresc, pentru intreaga comunitate si
pentru turistii atrasi in cadrul acestui festival.
Obiectivele specifice prin care se va materializa obiectivul general sunt:
 Colectarea de date privind preparatele culinare locale pe baza de peste, in
vederea realizarii unor brosuri cu specific gastronomic local;
Promovarea produselor si a serviiciilor pescaresti specifice comunei Oancea
concretizate prin organizarea Festivalului pescaresc si a activitatilor prevazute in
cadrul acestuia (expozitia traditional-pescareasca, concursuri de prezentare si
degustare a preparatelor traditionale din peste, initierea copiilor in tainele pescuitului,
concurs de pescuit sportiv si traditionalul bors de peste).

Justificarea finantarii nerambursabile a proiectului
Provocarile socio-economice cu care se confrunta in prezent sectorul pescuitului
necesita o gama larga de masuri in vederea imbunatatirii mijloacelor de trai ale
pescarilor si ale familiilor acestora, precum si ale altor membri ai comunitatilor
pescaresti.
O optiune posibila introdusa de Axa 4 a Fondului European pentru Pescuit
(FEP) este reprezentata de diversificarea economica a zonelor pescaresti.
Zona Pescareasca Lunca Prutului Inferior-Dunarea Inferioara se confrunta cu un
declin economic general, adesea insotit de imbatrânirea populatiei sau depopularea
zonei ca urmare a exodului tinerilor catre oras pentru a profita de oportunitatile mai
numeroase in materie de educatie sau de angajare. Multe sate ramân, in acest mod,
fara pescari.
Rezultatul se observa in impactul negativ atât la nivelul economiei locale, cât si al
furnizarii de servicii. De aceea sunt necesare activitati care promoveaza diversificarea
economica, astfel incât sa revitalizeze comunitatea si sa vina in sprijinul pescarilor,
asigurând viabilitatea comunitatii prin conditii prielnice de locuit, dar si prin desfasurarea
de activitati profesionale.

In aceasta situatie de declin a sectorului pescaresc se afla si comuna Oancea,
judetul Galati. Printre optiunile de diversificare a economiei locale se numara activitatile
de turism si de promovare si valorificare a produselor si serviciilor pescaresti locale.
O modalitate de a face cunoscuta zona si de a atrage turisti este organizarea
unui festival pescaresc ce contribuie la promovarea si constientizarea specificului
pescaresc local, dar si la conexiunea politicii culturale si a celei de dezvoltare
economica locala. Un astfel de eveniment ar revitaliza zona, contribuind la
imbunatatirea gradului de atractivitate al acesteia si al produselor pescaresti, dar si la
cresterea numarului de turisti, respectiv la dezvoltarea socio-economica a arealului.
Festivalurile atrag un public larg fiind o expresie unica a comunitatii locale. In
1969, Victor Turner aprecia ca "festivalurile sunt considerate ocazii care aduna laolalta
si (re)interpreteaza elemente simbolice variate din existenta sociala a unui grup sau a
unei comunitati, având ca efect recrearea relatiilor sociale si fundamentul simbolic pe
care se structureaza viata de zi cu zi". Astfel, putem afirma ca acestea reprezinta
oportunitati de a crea conexiuni sociale si sunt adresate unui numar mare de persoane,
intarind ideea de participare si promovând un sentiment de apartenenta deoarece
acestea sunt create de o comunitate locala, dar abordeaza subiecte de interes
european si international.
Cunoasterea traditiilor pescaresti ale comunei Oancea reprezinta un factor
principal de promovare, lucru ce este vizat de acest proiect prin activitatile pe care le va
derula. Prin promovarea acestui festival se doreste revigorarea interesului public pentru
tot ceea ce inseamna traditie pescareasca in comuna Oancea, inclusiv traditiile culinare
pe baza de peste, descoperire de retete culinare specifice si oameni de pe aceste
meleaguri care sa isi puna in valoare talentul si creativitatea in ceea ce priveste
activitatile pescaresti.
Festivalul pescaresc propus de proiect va include o expozitie - “Mestesugul
pescuitului&#34;- ce va reflacta imaginea traditional - pescareasca a arealului prin
expunerea fotografiilor si imaginilor ce reflecta traditia pescareasca a zonei, din trecut si
pâna in prezent.
Pentru a recrea specificul pescaresc de odinioara se va realiza un târg al
gastronomiei pescaresti ce va include un concurs bazat pe prepararea, prezentarea, si
degustarea preparatelor traditionale din peste.
Intrucât se doreste asigurarea continuitatii specificului pescaresc se va pune
accent pe promovarea si constientizarea identitatii zonei in rândul tinerei generatii,
astfel incât sa le fie stârnit interesul in practicarea activitatilor traditionale de pescuit.
Pentru aceasta, festivalul se orienteaza si catre initierea copiilor in mestesugul
pescuitului.
Pentru cresterea gradului de atractivitate a zonei, festivalul va cuprinde si un
concurs de pescuit sportiv astfel incât sa fie sustinut turismul de pescuit, dar si un
concurs de preparare a mâncarurilor din peste.
Festivalul se va desfasura pe o perioada de 4 zile si va fi structurat astfel:
- in prima zi se va oficializa deschiderea festivalului prin sustinerea unor
alocutiuni, se va deschide expozitia cu produse si fotografii traditional pescaresti, ce se va derula pe tot parcursul celor 4 zile, si vor incepe inscrierile
pentru concursul gastronomic si de pescuit sportiv;

- in cea de-a doua zi vor continua inscrierile la concurs, expozitia si se vor
realiza prezentarile catre elevi in ceea ce priveste activitatea de pescuit si
traditiile locale;
- in cea de-a treia zi se va derula concursul gastronomic cu specific pescaresc in
care se vor prezenta si degusta mâncaruri pe baza de retete traditionale locale.
Vor fi premiate primele 3 cele mai bune retete traditionale;
- in ultima zi se vor organiza concursul de pescuit sportiv si traditionalul bors
pescaresc. La concursul de pescuit sportiv se vor premia cel mai tanar
participant, cel mai batrân participant, cel mai mare peste capturat si primele 3
cele mai mari cantitati de peste capturat.
Organizarea tuturor acestor activitati vizeaza promovarea specificului pescaresc
local si cresterea fluxului de vizitatori/turisti in comuna Oancea, acestea fiind justificarile
pentru implementarea proiectului. Este necesar ca pentru
dezvoltarea socioeconomica a arealului sa fie diversificate activitatile, iar festivalul reprezinta o
modalitate care va aduce semnificative beneficii comunitatii si va sustine continuitatea
specifiului pescaresc local, intrucât astfel de evenimente atrag un public foarte larg.

-

-

-

Prin desfasurarea acestui proiect se urmareste:
introducerea in circuitul national a valorilor traditionale pescaresti si comunicarea
lor publica, element esential in promovarea identitatii si dezvoltarii spirituale a
comunitatii locale;
promovarea din punct de vedere turistic si pescaresc al comunei Galati prin
utilizarea eficienta a tuturor metodelor, mijloacelor si resurselor umane oferite de
organizarea unui asemenea eveniment;
stimularea unor activitati care pot mari atractivitatea locala si a zonei pescaresti
Lunca Prutului Inferior - Dunarea Inferioara;
facilitarea accesului la cunoasterea traditiilor ca factor principal de coeziune
sociala si semn al consolidarii identitatii locale;
ocrotirea, pastrarea si promovarea valorilor traditiilor pescaresti si punerea lor la
dispozitia publicului prin dezvoltarea marketingului si promovarea de calitate.

Evenimentele organizate, expozitia de produse traditional-pescaresti si concursul
gastronomic se vor derula intr-o locatie in care se vor amplasa doua piese de mobilier
demontabil, de tipul foisoarelor, ce vor avea rolul, pe de o parte de a proteja exponatele,
concurentii si personalul participant in cadrul festivalului, de actiunea directa a razelor
soarelui si de fenomene meteorologice neprevazute, iar pe de alta parte de a recrea
imaginea rustica specifica târgurilor de odinioara.
Totodata se vor distribui brosuri cu retete locale de preparare a pestelui. Retetele
vor fi culese dintre membrii comunitatii si vor fi incluse in brosuri. Aceste activitati sunt
menite sa sporeasca buna imagine a produselor pescaresti locale care pot constitui o
atractie semnificativa pentru turisti.
Initierea si perpetuarea in timp a acestor manifestari sunt in beneficiul societatii in
intregul ei, deoarece ele promoveaza si difuzeaza, in principal, informatiile traditionale
dar si pe cele noi. Acest mod de desfasurare asigura accesul la traditiile locale
pescaresti al tuturor celor interesati, dar asigura si metode eficiente chiar daca sunt mai

putin conventionale de atragere ale categoriilor mai putin implicate in activitatea
pescareasca si mai putin interesate sau deloc interesate pâna la acel moment,
stârnindu-le interesul si consolidând astfel identitatea locala a fiecaruia si a tuturor.
Prin activitatile realizate in proiect ca si prin serviciile de informare si promovare
publica se asigura punerea bunurilor traditionale pescaresti la dispozitia publicului larg
intr-un mod accesibil si atragator.
Un alt aspect ce se cuvine remarcat este acela ca un astfel de eveniment are o
puternica latura educativa prin asigurarea transmiterii traditiilor la generatiile mai tinere,
la elevi, prin accesarea informatiei in mod facil si atragator. De asemenea proiectul
incurajeaza pastrarea si promovarea spiritului comunitatii locale si perpetuarea lor prin
contactul direct intre generatii diferite si prin pastrarea si consolidarea traditiilor in mod
interactiv.
In cele din urma, dar nu in ultimul rând, trebuie mentionat ca prin promovarea
traditiilor pescaresti ale comunei Oancea se dezvolta totodata si turismul si chiar mica
productie, toate acestea ducând la un spor economic.
Insa marele câstig al manifestarii ramâne pastrarea vie a interesului pentru
traditiile pescaresti locale.

Rezultate
1. Se vor pune fotografii de la conferinta de lansare a proiectului.
2. Se va pune descrierea festivalului si se vor atasa poze de la eveniment.

