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Introducere
Raportul final, care acoperă durata completă a perioadei acordului, ar trebui să fie transmis Comisiei în termen
de 60 de zile de la sfârșitul perioadei de eligibilitate.
Raportul final ar trebui să prezinte obiectivele, munca și rezultatele obținute și să reflecte efortul colectiv
depus de AC pe parcursul acordului. Un document original sau un link către pagina web a tuturor rezultatelor
și / sau produselor (a se vedea partea C) trebuie furnizat Comisiei, împreună cu acest raport.
A.
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Yordan Gospodinov
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Dn x
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Poziție

Președinte

Yordan Gospodinov

B.

PREZENTARE GENERALĂ A ACTIVITĂȚILOR ȘI A REALIZĂRILOR

B.1 – Rezultatele programului de lucru
AC și-a îndeplinit obiectivele în ceea ce privește rezultatele (așa cum sunt date în programul de lucru al
Acordului)? Vă rugăm să comentați orice realizări sub sau peste realizări ale obiectivelor?
În 2020, BlSAC a ținut următoarele întâlniri în conformitate cu programul de lucru (WP):
Reuniuni ale Adunării Generale - 2 conform WP.
Reuniuni ale Comitetului Executiv - 2 întâlniri conform WP și 2 întâlniri extraordinare din cauza situației cu
pandemia COVID 19.
Reuniuni ale grupurilor de lucru - grupul de lucru 1, grupul 3, grupul 4, grupul 5, grupul 6 și o reuniune
extraordinară a grupului de lucru dedicat situației COVID în sectorul pescuitului, care a avut ca scop
discutarea modurilor în care pescuitul poate fi sprijinit și asistat în condițiile pandemiei COVID-19. BlSAC l-a
invitat la această întâlnire pe domnul Stoyan Kotov de la Direcția maritimă și a pescuitului de la Ministerul
Agriculturii, Alimentației și Silviculturii, pentru a explica membrilor măsurile luate de statul bulgar în ceea ce
privește sprijinul sectorului pescuitului în situația cu COVID.
În legătură cu virusul corona, BlSAC la 30 martie 2020 a postat pe pagina sa de Facebook și pe site-ul său
oficial informații despre răspunsul de urgență al Coronavirus al CE pentru a sprijini sectoarele pescuitului și
acvaculturii și cadrul temporar pentru măsurile de ajutor de stat pentru sprijinirea economiei în actuala
pandemie COVID-19.
BlSAC nu a putut desfășura WG 2 - „Propunerea de planuri de gestionare a pescuitului în cadrul rețelei de
zone marine protejate NATURA 2000”, amânat pentru luna decembrie. Imposibilitatea s-a datorat măsurilor
restrictive impuse pentru circulația persoanelor între cele două state member, faptul că tema acestui grup de
lucru este foarte sensibilă pentru membrii BlSAC și dorința lor de a purta discuții în persoană cu reprezentanți
ai Instituților NATURA 2000. BlSAC a amânat întâlnirea pentru 2021 și speră că poate fi organizată personal.
Masa rotundă - 1 conform WP: „Facilitățile portuare - un factor cheie pentru dezvoltarea durabilă a pescuitului
în Marea Neagră”.
În ultimul an, BlSAC a participat la numeroase întâlniri și seminarii, dintre care majoritatea s-au desfășurat
online, ceea ce, în unele cazuri, s-a dovedit a fi o modalitate bună de participare.
În ansamblu, se poate spune că pentru 2020 BlSAC și-a îndeplinit programul de lucru prin organizarea mai
multor reuniuni extraordinare ale Comitetului executiv și ale Grupului de lucru. Deși nu au fost incluse în
bugetul pentru anul în curs, acest lucru a devenit posibil deoarece erau întâlniri online..

B.2 – Recomandări
Vă rugăm să comentați recomandările adoptate de AC în perioada acordului și răspunsurile primite la
acestea.
Recomandarea către MAFF Bulgaria privind cazurile unui început precoce al perioadei de reproducere pentru
unele specii demersale din Marea Neagră și discrepanța dintre perioada de interzicere a capturilor lor și perioada
efectivă de reproducere a fost o recomandare importantă coordonată cu oamenii de știință din Bulgaria și
România, precum și cu reprezentanți ai agențiilor pentru pescuit și acvacultură din statele membre. Din partea
bulgară, BlSAC a primit foarte repede un răspuns la această recomandare și, prin ordin al Ministrului Agriculturii,
Alimente și Silvicultură din Bulgaria, a fost format un grup de răspuns rapid pentru a monitoriza reproducerea
timpurie a unor specii în Marea Neagră. Reprezentanții sectorului pescuitului din Bulgaria, precum și domnul

Yordan Gospodinov, participă, de asemenea, la acest grup prezidat de conf. Univ. Prof. Dr. Violină Raykov. Se
poate spune că, până în prezent, aceasta este o recomandare foarte reușită a BlSAC, cu măsuri foarte rapide
luate de Bulgaria ca stat membru. În ceea ce privește Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România,
căruia i-a fost trimisă și această recomandare, BlSAC nu a primit un răspuns.
BlSAC a participat, de asemenea, la pregătirea alături de alte CC a unei recomandări privind punerea în aplicare
a Directivei privind utilizarea materialelor plastice de unică folosință și aspectele operaționale ale schemei de
pescuit a deșeurilor. În ultimii ani, BlSAC a acordat întotdeauna o atenție specială acestui subiect sensibil. S-au
organizat mese rotunde și grupuri de lucru dedicate. Au fost discutate bune practici din alte țări și posibile
modalități de implementare a acestora în Bulgaria și România. În 2018 și 2019, multe recomandări au fost
trimise EAFA și mai multor municipalități din Bulgaria pentru îmbunătățirea infrastructurii portuare și construcția
de facilități pentru depozitarea deșeurilor marine. De asemenea, a fost primit un răspuns de la DG MARE pentru
care deșeurile marine reprezintă o problemă în continuă creștere și în special pentru industria fructelor de mare,
de ex. datorită creșterii dovezilor științifice că micro-plasticele pot pătrunde în lanțul nostru alimentar.
Recomandarea privind speciile RAPANA VENOSA în Marea Neagră - această recomandare trimisă DG MARE
este, de asemenea, esențială pentru sectorul pescuitului din ambele state membre. Răspunsul Comisiei a fost
că va lua în considerare sugestiile BISAC privind pescuitul care exploatează rapana, care este o specie de mare
valoare comercială în Marea Neagră. COM împărtășește opiniile BlSAC cu privire la necesitatea îmbunătățirii
cunoștințelor științifice, tehnice și socio-economice privind pescuitul care exploatează rapana.
Recomandarea către Agenția Bulgară pentru Siguranța Alimentară privind clasificarea zonelor de producție din
Marea Neagră pentru producția de midii sălbatice pentru consum direct, este din nou o continuare a activității
BlSAC din anii precedenți. În 2019, o recomandare similară a fost trimisă statelor membre și instituțiilor lor
responsabile cu procesul de clasificare a apei de la Marea Neagră. România a luat măsuri urgente și a lansat
procedura de clasificare în 2020. În acest moment, România a clasificat 3 zone cu clasa A a apei. În calitate de
Consiliu Consultativ pentru Marea Neagră, acesta este un mare succes. În același timp, nu s-a primit niciun
răspuns din partea bulgară și nici nu s-au luat măsuri, așa că în acest an - 2020, BlSAC a trimis din nou o
recomandare pentru clasificarea apei pentru Bulgaria către MAFF și către Agenția Bulgară pentru Siguranța
Alimentară / BFSA /. Agenția bulgară pentru siguranța alimentelor mulțumește BlSAC pentru recomandare și
informează că acțiunile necesare și măsurile eficiente relevante vor fi luate de către BFSA.
BlSAC a sprijinit, de asemenea, recomandarea Multi-AC privind „Sectorul maritim - un viitor verde post-COVID,
pregătit în comun de mai multe consilii consultative.
Ultima recomandare pentru 2020 a fost adresată Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România,
referitor la ordinul № 211 din 28.07.2020, privind organizarea și funcționarea Registrului cumpărătorilor
înregistrați în sectorul pescuitului din Marea Neagră. BlSAC a primit un răspuns în 2021, iar această problemă
este în prezent pe ordinea de zi pentru discuții și decizii.

B.3 – Colaborarea cu partenerii
Descrieți inițiativele luate de AC pentru a dezvolta cooperarea cu celelalte AC, Comisia / statele membre /
Parlamentul European, ICES / CSTEP / oamenii de știință etc.
În 2020, BlSAC și-a îmbunătățit semnificativ comunicarea cu celălalte consilii consultative. Un grup informal de
comunicare a fost înființat între secretariatele consiliilor consultative în cadrul aplicației What’s up. De
asemenea, în cursul anului au fost organizate două întâlniri on-line între secretariat. BlSAC a sprijinit 2
recomandări comune cu alte AC-uri.

BlSAC a avut întotdeauna o comunicare excelentă cu Comisia. Un reprezentant al DG MARE este aproape
întotdeauna prezent la o ședință a Consiliului consultativ. Acest lucru este extrem de important pentru BlSAC,
deoarece, în calitate de consiliu consultativ mic și relativ nou, experiența Comisiei este esențială.
Comunicarea BlSAC cu statele membre a fost, de asemenea, îmbunătățită. Reprezentanții ministerelor din
ambele țări au participat pe parcursul anului la întâlnirile organizate de BlSAC. Aproape la fiecare întâlnire
BlSAC a fost deja prezent un reprezentant din EAFA Bulgaria și ANPA România. Acest lucru contribuie la un
dialog mult mai constructiv și la un mod mai rapid de abordare a subiectelor importante.
Încă de la început, BlSAC a avut o comunicare foarte bună cu comunitatea științifică din ambele țări, în cadrul
institutelor de cercetare relevante. Reprezentanții lor sunt întotdeauna prezenți în grupurile de lucru organizate
de BlSAC și părerea lor a fost întotdeauna luată în considerare la pregătirea recomandărilor.

B.4 – Funcționare internă
Raport asupra posibilelor dificultăți în funcționarea internă a AC. Descrieți acțiunile întreprinse pentru
rezolvarea problemelor și îmbunătățirea funcționării interne a AC. Propuneți acțiuni suplimentare (dacă este
necesar).
Principala provocare pentru BlSAC este colectarea de taxe de membru și lipsa de sprijin din partea statelor
membre. Pentru 2021 am primit o promisiune de la Ministerul Agriculturii din România pentru un sprijin financiar,
că sperăm să devină unul permanent și să fie extins și în Bulgaria.
O altă provocare pentru BlSAC pentru 2020 a fost prezența mai redusă a membrilor la întâlnirile online
organizate.
Utilizarea platformelor electronice este dificilă pentru majoritatea dintre ei și, de asemenea, implicarea lor în
dezbateri a fost mai mică decât în cadrul întâlnirilor live. Din fericire, am reușit să organizăm câteva întâlniri live
și, prin aceasta, să-i menținem implicați.
Pentru a ne îmbunătăți și a clarifica funcționarea noastră internă, regulile interne au fost actualizate de către
secretariat, având în vedere și exemplele celorlalte AC. Aceste noi reguli vor fi adoptate.

B.5 – Membri și reprezentativitate
Comentați cu privire la compoziția AC (numărul total de membri, reprezentarea diferitelor state membre /
interese). Explicați acțiunile întreprinse pentru a îmbunătăți reprezentativitatea AC.
Membrii Adunării Generale BlSAC până la sfârșitul anului 2020 sunt următorii:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Association of Producers of fish products – BG FISH, Bulgaria
Association “Odessos 2011” - Bulgaria
Association „MENA“ -Bulgaria
National association "Bulgarian Black Sea"- Bulgaria
European Association of Fishermen in the Black Sea” - Bulgaria
Association RO-PESCADOR - Romania
Association of the fishermen in port Tomis, Romania
ONG – Mare Nostrum, Romania
Fisheries association " Marea Neagra", Romania
NGO “ Friends of the Black sea”. – Bulgaria
Small- scale fishery association “ St. Nikolai Chudotvorets” – Bulgaria
NGO Association “Ivan- Patzaichin -MILA 23”

Comitetul executiv este format din 10 membri, după cum se observă raportul este de 60/40 dintre pescari și alte
grupuri interesate. Dintre cei 10 membri din Ex. Comitetul, 4 sunt reprezentanți ai altor grupuri de interese.
În 2020, din cauza neparticipării la oricare dintre reuniunile BlSAC din ultimii doi ani și a neplății taxei de
membru datorate, Asociația comercianților cu amănuntul de produse din pește - Tomis - România a fost
expulzată ca membru al Adunării Generale, prin decizia celorlalți membri, deci membrii Adunării Generale au
rămas 12.
B.6 - Comunicare
Raportați activitățile întreprinse pentru comunicarea eficientă a rezultatelor programului către publicul vizat
(sectorul pescuitului, celelalte grupuri interesate, factorii de decizie politică).
În 2020, principalele canale de comunicare au fost cele online: pagina de Facebook a BlSAC și site-ul web.
Participarea secretariatului BlSAC la evenimente terțe a fost un canal de promovare a opiniilor și recomandărilor
membrilor pentru alte părți interesate.

C. Rezultate/Produse
Tabel C.1 – Întâlniri organizate de AC și la care au participat reprezenați ai AC
Întâlnire
Data
Loc
Principalele rezultate ale întâlnirii (rezumatul minutei)
20.02.2020
Întâlnirea WG 1
Astor
La ședință au participat, în calitate de invitați și participanți, conf. Univ. Prof. Violin Raykov,
Garden
Institutul de Oceanologie, Varna, Prof. Simeon Nicolaev, Dr. Anton Eugen și Paun Catalin de la
Hotel, Varna, Institutul de Cercetare și Dezvoltare Marină ‘Grigore Antipa’, Constanța.
Bulgaria
A urmat o scurtă revizuire a recomandărilor prezentate de BlSAC și a răspunsurilor primite de la
DG MARE în 2019.
Prof. Simeon Nicolaev: A făcut o scurtă prezentare a lucrărilor Institutului „Grigore Antipa” privind
colectarea datelor privind pescuitul în Marea Neagră și s-a concentrat pe trei proiecte semnificative
din România: primul se referă la infrastructura de-a lungul coastei Mării Negre , a doua infrastructura de-a lungul Deltei Dunării și a treia, condusă de Ministerul Agriculturii - pe apele
marine. De asemenea, important pentru Institut este și proiectul Blacksea4fish, în cadrul căruia
pentru 2020 sunt planificate expediții pentru determinarea zonelor de habitate a rapanei.
Prof. Nikolaev a făcut prezentări pe următoarele subiecte:
- „Situri de debarcare, determinate de legile românești“;
- „Selectivitate în ceea ce privește uneltele de pescuit pentru pescuitul demersal - unelte de pescuit
pentru capturarea guvidelui”.
Au existat comentarii cu privire la cum ar trebui să fie clasificată rapana în Marea Neagră - o
specie invazivă sau o specie care constituie o resursă economică.
Întâlnirea Ex Com

21.02.2020

Astor Garden
Hotel, Varna,
Bulgaria

S-a propus ca adunarea generală să aibă loc în România, Constanța, în 18 și 19 martie 2020, așa cum este
stabilit în programul de acțiune al BlSAC pentru 2020, în conformitate cu următoarea agendă:
1. Deschiderea ședinței, alegerea unui președinte și a unei persoane care să redacteze procesul-verbal;
2. Aprobarea raportului privind activitatea pentru 2019;
3. Aprobarea situațiilor financiare pentru 2019;
4. Discuții privind poziția financiară a BlSAC;
5. Determinarea subiectelor pentru masa rotundă în 2020;
6. Diverse;
Președintele a prezentat raportul privind activitatea asociației pentru 2019, întocmit de Secretariatul BlSAC;
raportul a fost supus la vot pentru prezentare către adunărea general.
Doamna Ivelina Balanova a prezentat situațiile financiare pentru 2019 către ExCom al BlSAC. La ședință a
participat domnul Yuliyan Gotsev, care a pregătit raportul auditorului pentru Asociație pentru 2019.
Finanțarea primită de la DG MARE pentru 2019 s-a ridicat la 157 000 EUR, ceea ce reprezintă cu 6100

EURO sau cu 3% mai puțin decât finanțarea pentru 2018. cea mai mare reducere a costurilor este pentru
organizarea întâlnirilor. Pentru 2019, BlSAC nu a utilizat suma primită și trebuie restituite 10 552 EURO.
Dna Mihaela Candea-Mirea a făcut o prezentare generală a recomandărilor trimise în 2019 de BlSAC și a
răspunsurilor primite. Anul trecut, șase recomandări au fost trimise de BlSAC către statele membre și DG
MARE, precum și o scrisoare privind statutul cu bărcile auxiliare din România. Recomandările emise sunt
disponibile pe site-ul web al BlSAC.
S-a hotărât ca reuniunile grupurilor de lucru 3 și 4 pe care datele planificate inițial - 14 și 15 mai - să fie
mutate pe 9 și 10 iunie, deoarece acestea coincid cu ziua europeană a mării și reuniunea GFCM din Cipru .
S-a hotărât ca masa rotundă să fie organizată în Bulgaria la 17 septembrie 2020, iar grupul de lucru 5 de la
BlSAC să fie reprogramat în perioada 29 septembrie - 18 septembrie în Bulgaria, imediat după masa
rotundă.

EFCA
AC

17.03.2020

Via
videoconfere
nce

În numele BlSAC, domnul Daniel Buhai a participat la ședința cu următoarea ordine de zi:
1. Stadiul de desfășurare (SITUAȚIA ACTUALĂ)
2. Raportul anual 2019 al EFCA
3. Documentele unice de programare (PD) ale EFCA: implementarea SPD 2020 și proiectul SPD
2021
4. Rotația reprezentantului consiliului consultativ în consiliul de administrație EFCA
5. AOB (orice altă activitate)
Primele 4 puncte au fost prezentate de personalul EFCA și la punctul 5 fiecare membru a
prezentat principalele sale preocupări specifice.
Domnul Buhai a ridicat două probleme:
1. Nevoia de a relaxa LO în zona noastră conform Reg.1224 / 2009.
2. Necesitatea clarificării / definirii mai bune a „bărcii de pescuit auxiliare” care în România a
devenit un subiect important.

Ședința
extraordinară a
Secretariatului InterAC - COVID-19

26.03.2020

Via
videoconfere
nce

În numele BlSAC, dna Mihaela Candea Mirea a participat la ședință.
1. Probleme administrative și financiare
- Utilizarea costurilor re-bugetare suportate ca urmare a anulării ședințelor
2. Probleme tehnice și politice
- Proceduri de consultare online pentru adoptarea de sfaturi
- Utilizarea instrumentelor IT pentru întâlniri virtuale (MS Teams, Google Docs ...)
3 AOB
- Raport al reuniunii consiliului consultativ EFCA (VC, 17 martie 2020)
LDAC investighează instrumente pentru o consultare mai dinamică, deoarece întâlnirile fizice nu sunt posibile
în acest moment. Instrumentele sunt bune, dar depind de cooperarea membrilor și de competența IT.
BlSAC folosește ZOOM.

Întâlnirea Grupului
de Lucru BlSACCOVID -19

14.04.2020

Via
videoconfere
nce

https://www.blsaceu.eu/en/doc/minutes-zoom-meeting-14-04-2010-en.pdf
Scopul reuniunii grupului de lucru este de a discuta modalitățile prin care pescuitul poate fi sprijinit
și asistat în condițiile pandemiei COVID-19.
Domnul Yordan Gorpodinov a făcut o prezentare generală a situației actuale din Bulgaria, în special
a situației sectorului pescuitului din țară și a consecințelor măsurilor luate de guvern pentru sector.
Închiderea restaurantelor și hotelurilor afectează întreaga ramură și restricționează activitățile de
pescuit, deoarece piața s-a micșorat substanțial, iar unii pescari nu au echipamentele și facilitățile
necesare pentru a-și îngheța produsele. În ceea ce privește peștii crescuți în acvacultură, acest
subsector este încă stabil, deoarece procesul se desfășoară pe tot parcursul anului. În ceea ce
privește circulația oamenilor, permisiunea de deplasare a fost acordată persoanelor din sector care
călătoresc în interes de afaceri, precum și circulației mărfurilor în țară și pentru export. Peștele și
produsele din pește sunt incluse în lista alimentelor de bază pentru Bulgaria.
Domnul Florin Luchian a prezentat o imagine de ansamblu asupra situației din România, care este
similară cu cea din Bulgaria, cu diferența că numărul de cazuri și decese ale Covid-19 în România
este mai mare. Guvernul român a impus măsuri mai stricte și mai restrictive și a prelungit perioada
măsurilor menționate până la 13 mai. De la izbucnirea pandemiei și începutul situației de urgență,
numărul șomerilor din țară a ajuns la 1,5 milioane de persoane. Într-o conversație cu ministrul
agriculturii, i s-a spus că în prezent nu sunt luate în considerare sau implementate măsuri pentru
susținerea sectorului pescuitului.
Domnul Stoyan Kotov- de la Direcția Maritimă și a Pescuitului din cadrul Ministerului Agriculturii,
Alimentației și Silviculturii din Bulgaria, a explicat că cele două pachete pe care CE le-a dezvoltat în
ultimele câteva săptămâni, constituie și actualizează de fapt art. 57 privind fondurile de sprijin
reciproc. Al doilea pachet al măsurilor vizează o schimbare a așa-numitului 3+ și oferă un sprijin mai
bine direcționat; în prezent, acest pachet urmează să fie adoptat la o ședință a comisiei Coreper
(comisia reprezentanților permanenți ai fiecărui stat membru). Prin discuții cu reprezentanți ai
sectorului și experți ai Ministerului Agriculturii Alimentare și Silvice (MAFF), s-a identificat ceea ce
este important și aplicabil sectorului din Bulgaria - din păcate, primul pachet se dovedește a fi
inaplicabil pentru țară, dar a doua poate fi aplicată și pot fi dezvoltate noi măsuri în cadrul programului
(PCP) pentru a ajuta sectorul. În cel de-al doilea pachet, referitor la măsura de suspendare
temporară a activităților de pescuit, articolul 33 din Regulamentul 508, situația cu COVID 19 este
proiectată în intervalul de timp stabilit de CE în perioada 1 februarie - 31 decembrie 2020. Astfel,
suspendarea temporară a activităților de pescuit poate fi îndeplinită, iar principala cerință referitoare
la această măsură pentru Bulgaria este dificil de îndeplinit - cerința pentru o activitate de 120 de zile
de pescuit în ultimii doi ani calendaristici. Conform primelor estimări ale MAFF, această măsură se
va aplica la aproximativ o sută de pescari / pescari / cei mai activi din registrul bulgar, care reprezintă

un procent foarte mic. Acest lucru se datorează sezonalității activităților de pescuit din Bulgaria.
Indiferent de numărul mic de bărci de pescuit, guvernul este gata, după aprobarea celui de-al doilea
pachet de măsuri, să modifice programul astfel încât să includă articolul 33, care nu este inclus în
prezent. O altă modificare importantă pentru Bulgaria se referă la articolul 55 din Regulamentul 508,
în care articolul actual în vigoare privind măsurile legate de sănătate este modificat astfel încât să
prevadă compensarea acordată producătorilor de acvacultură pentru producția redusă. Respectiva
compensație pentru producția redusă ar fi inadecvată pentru a satisface nevoile actuale, deoarece
problema reală este în mare parte legată de scăderea vânzărilor și a fluxului de capital. Problemele
imediate cu care se confruntă acești producători sunt legate de plata salariilor, achiziționarea de
consumabile, mai degrabă decât reducerea volumului producției de acvacultură. Ministerul încearcă
să găsească o modalitate de a compensa prompt producătorii și nu într-o etapă ulterioară, deoarece
acest lucru ar duce la falimentul multor companii. De asemenea, în ceea ce privește al doilea pachet
de măsuri, s-au făcut propuneri pentru compensarea cashflow-ului al companiilor mici și mijlocii din
sectorul prelucrării. Un alt parametru al noului pachet sunt măsurile referitoare la organizațiile de
producători. Din păcate, piața din Bulgaria nu este atât de organizată și există o singură organizație
funcțională a producătorilor, dar membrii săi sunt prea puțini și, de fapt, nu poate utiliza ajutoarele
proiectate pentru depozitare.
Inter-AC Secretariats

28 April 2020

Via
videoconfere
nce

În numele BlSAC, dna Mihaela Candea Mirea a participat la ședință.
1. Conținutul și calendarul pentru redactarea termenilor de referință ai consultării AC și aspecte legate de
sistemul de rotație AC;
2. Activitatea CE în timpul crizei COVID
3. Consultarea Comisiei Europene către AC: urmărirea scrisorii comune
4. Rolul secretarilor Inter AC
5. Brexit: calitatea de membru al Regatului Unit
6. Actualizare privind atelierul financiar și orientările financiare
7. Actualizarea grupului de 40% -plângeri cu privier la funcționarea AC
8. Feedback cu privire la soluțiile de interpretare pentru întâlniri online
9. AOB
Patricia Sanchez, EFCA, a informat că proiectul de raport al Comitetului consultativ EFCA (17 martie) este
acum în procedură pentru posibile comentarii și va fi difuzat după aprobare. În ceea ce privește sistemul de
rotație a CA la Consiliul de administrație, Patricia Sanchez a afirmat că sistemul de rotație este mai mult sau
mai puțin aleatoriu, dar ținând cont de statutul AC „mai vechi” (mai experimentat) și al celor mai tineri - de

obicei duo-urile AC primare și alternative constau dintr-un AC mai vechi și unul mai tânăr. Ea a menționat că
niciun AC nu este obligat să preia reprezentarea. Dacă anumite AC nu doresc să reprezinte alte AC-uri,
acest lucru poate fi aranjat între AC-uri și EFCA pur și simplu vor fi informați despre schimbare.
Tamara Talevska, NSAC, a reamintit că atelierul financiar va avea loc acum online pe 12 iunie. Toate
întrebările și punctele suplimentare de pe ordinea de zi vor fi propuse COM până la 29 mai.
Până în prezent, niciunul dintre AC nu a folosit serviciile de interpretare online. S-a convenit ca, de îndată
ce se face, să împărtășească experiența lor cu alte AC. Pentru o coordonare mai eficientă, AC au creat un
grup Whatsapp cu secretari AC.
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Reuniunea a avut loc pentru a clarifica membrii BlSAC ce măsuri au fost luate de statele membre
pentru a asista sectorul pescuitului, având în vedere situația cu COVID 19. Pe lângă membrii BlSAC,
la reuniune au participat reprezentanți ai DGMARE, Comisiei Europene - Dl. Stylianos Mitolidis Șeful
unității D2, dna Pinelopi Belekou Unitatea D1, dna Monika Adamova și dl Christian Badiu Unitatea
D2. Domnul Gheorghe Ștefan, secretar de stat al Ministerului Agriculturii din România, domnul
Stoyan Kotov Director al Direcției Afaceri Maritime și Pescuit la Ministerul Agriculturii, Alimentației și
Silviculturii (MAFF), conf. Univ. Prof. Galin Nikolov Director al Agenției Executive pentru Pescuit și
Acvacultură (EAFA), Burgas, de la ANPA Constanța - Dl. Aurel Maxim, Dl. Konstantin Petrov Coordonatorul Biroului regional al GFCM pentru Marea Neagră.
Domnul Stoyan Kotov, directorul Direcției Afaceri Maritime și Pescuit din cadrul Ministerului
Agriculturii, Alimentației și Silviculturii (MAFF) din Bulgaria, comentează măsurile luate de
administrația bulgară în sprijinul sectorului pescuitului. El a explicat că în urmă cu aproximativ 2 luni,
CE a propus un pachet de măsuri pentru a face față pandemiei COVID 19. După adoptarea
modificării Regulamentului EMFF 508/2014, MAFF consideră că oferă o oportunitate de a acționa în
3 direcții.
Prima direcție este legată de încetarea temporară a activității de pescuit - articolul 33 al FEPAM,
deoarece subiectul sprijinului poate fi legat de navele de pescuit cu cel puțin 120 de zile de pescuit
în ultimii doi ani calendaristici. Pe baza acestor criterii stabilite în Regulamentul EMFF modificat,
MAFF stabilește că aproximativ 100 de nave de pescuit pot fi compensate pentru încetarea
temporară a activităților lor de pescuit.
Următoarea măsură este legată de sănătatea publică - articolul 55 al FEPAM și este concepută
pentru a sprijini sectorul acvaculturii din cauza activităților de producție suspendate sau reduse.
Calculul pierderilor fermelor de acvacultură se bazează pe o scădere de cel puțin 20% a cifrei de
afaceri pe lună (stabilită în condițiile de aplicare a măsurii) în comparație cu media cifrei de afaceri
lunare din 2019 sau a cifrei de afaceri medii aritmetice în luna 2019, 2018 și 2017 .. 560 de
întreprinderi de acvacultură afectate au fost identificate în cadrul acestei măsuri.

Seminar financiar
DG Mare

12.06.2020

Via
videoconfere
nce

Întâlnire
extraordinară Ex.
Com

16.06.2020

Via
videoconfere
nce
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A treia măsură este legată de întreprinderile de prelucrare - EMFF Articolul 69 din Regulamentul
EMFF modificat. Metoda de calcul a celor afectați este identică cu cea a măsurii pentru acvacultură.
Domnul Gheorghe Ștefan, secretar de stat al Ministerului Agriculturii din România, a explicat că în
România se discută în prezent suma de bani pentru fiecare măsură, până în 5 iunie, Ministerul se
așteaptă să primească propuneri și comentarii de la asociațiile pescărești. România identifică
sectorul acvaculturii ca fiind mai mare și mai important decât sectorul pescuitului. Există 1000 de
ferme de acvacultură în țară. Metoda de evaluare a măsurii de sprijin pentru fermele de acvacultură
va fi aceeași cu cea din Bulgaria, dar comparația se va face între perioada 16 martie și 14 mai 2020
ca medie aritmetică comparativ cu aceeași perioadă pentru 2017, 2018 și 2019.
În numele BlSAC, la întâlnire au participat dna Elena Peneva, dna Mihaela Candea-Mirea și dna
Ivelina Balanova. Au fost explicate noile reguli pentru finanțarea AC și noile criterii de alocare a
fondurilor pentru consiliile consultative. Potrivit acestora, BlSAC va primi până la 200 000 EUR pe
an.
Ședința a fost convocată pentru a decide când și unde să aibă loc reuniunea AG a BlSAC și
reuniunile grupului de lucru 3 și grupului de lucru 4. Ex. Com a decis după cum urmează:
• Grupul de lucru 3 - Implementarea Directivei-cadru privind strategia marină; în principal D1, D3 pești și crustacee comerciale; D4 - Orientări 4: Lanțuri alimentare; D10 - Deșeuri marine; ar trebui
să aibă loc pe 7 iulie, la 13:30;
• Grupul de lucru 4 - Stadiul recoltării rapanei, perspective, dezvoltarea recoltării, date relevante,
piețe, tehnici de recoltare / pescuit, capturi accidentale - ar trebui să aibă loc la 8 iulie, începând cu
ora 10:00;
• Adunarea generală ar trebui să aibă loc în zilele de 9 și 10 iulie, în conformitate cu ordinea de zi
aprobată în ședința anterioară a Comitetului executiv, începând cu ora 13:30 pe 9 iulie.
De asemenea, a fost discutată situația cu încasarea taxelor de membru, precum și faptul că, din
cauza pandemiei COVID-19, membrii asociației se confruntă cu dificultăți de plată a cotizației de
membru.
În numele BlSAC, la întâlnirea organizată de DG MARE și DG ENV au participat, doamna Mihaela
Candea-Mirea și dl Marian Paiu.
Până în prezent, UE nu are un set de obiective de gestionare convenite sau agreate în cadrul
politicilor și directivelor sale. Recomandările subliniază, de asemenea, că, în ceea ce privește delfinii
și marsuinii, măsurile de protecție vor fi eficiente numai atunci când vor fi aplicate pe o perioadă mai
lungă de timp. Întrucât UE poate pune în aplicare măsuri de urgență doar pentru o perioadă de șase
luni (cu o posibilă prelungire de șase luni), ICES recomandă faptul că aceste măsuri de urgență pe
termen scurt pot fi considerate doar ca un prim pas către măsuri pe termen mai lung pentru cetaceele
mici.

Întâlnirea WG 3
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Moderatorul și președintele grupului de lucru, doamna Mihaela Cândea-Mirea, a prezentat Directivacadru privind strategia marină.
: Dl Marian Paiu a prezentat subiectul: Susținerea implementării MSFD în Marea Neagră prin
stabilirea unui sistem regional de monitorizare a cetaceelor (D1) și a monitorizării zgomotului (D11)
pentru a obține un statut ecologic bun (GES). Proiectul este cofinanțat de Comisia Europeană prin
DG Mediu și a fost pus în aplicare cu cooperarea a 9 parteneri din țările Mării Negre și a
Secretariatului ACCOBAMS (Acord pentru conservarea cetaceelor din Marea Neagră,
Mediteraneană și zonei contigue a Atlanticului) cu sediul Monaco .
Membrii BlSAC au luat în considerare recomandarea pregătită de NWWAC (Northwest Water
Advisory Council) privind punerea în aplicare a Directivei privind plasticele de unică folosință și
aspectele operaționale ale Planului de colectare a deșeurilor.
Rămân discuții cu privire la faptul dacă BlSAC ar trebui să susțină această recomandare.
Urmează discutarea deciziilor CE privind stabilirea standardelor pentru proiectarea circulară a
uneltelor de pescuit. Ideea este ca uneltele de pescuit să fie durabile și de lungă durată, special
adaptate condițiilor agresive ale mediului marin.
Dl Yordan Gospodinov a făcut o prezentare pe tema: Rapana, calcan și pescuitul rechinului din
Marea Neagră, prezent și perspective. Posibilități de pescuit pentru navele UE și țările terțe în zona
de 12 mile, în zona de 24 de mile și după 24 de mile în apele Bulgariei și României. „Au fost
prezentate capturi de pești și specii de crustacee din punct de vedere comercial, cu accent pe
capturile de rapana, rechin din Marea Neagră și calcan.
Dl Gabriel Popescu de la ANPA România a furnizat în mod similar informații despre capturile de
rapană: pentru 2017, 2018 și 2019 sunt 9.245 mii tone, 7,3 mii tone, respectiv 6,8 mii tone. Capturile
de calcan pentru 2017 sunt de 43 de tone pentru 2018. - 57 de tone, pentru 2019 - 53 de tone.
Capturile de rechin din Marea Neagră pentru 2017 sunt puțin sub 2 tone, pentru 2018 - 520 kg,
pentru 2019 - 576 kg.
Domnul Anton Antonov, un cercetător cu o vastă experiență în organismele acvatice bentice, a primit
cuvântul. El a explicat că Marea Neagră, datorită salinității sale reduse, permite dezvoltarea
zooplanctonului, care este hrana pentru rapana, iar larvele rapanelor mănâncă larvele bivalvelor. Se
crede că strida din Marea Neagră a fost distrusă de rapana. Următoarea victimă a rapanei este midia
neagră, deoarece distruge recifele de midii și lasă în urmă pietre goale. Acum, o nouă specie de
alge verzi se află pe aceste roci și de aceea midia nu se poate atașa de roci. Recifele de midii erau
pline de viață, dar acum sunt deșerturi.

După ce populația de midii negre a scăzut dramatic, rapana începe să se hrănească cu midii de
nisip alb și, atunci când nu există suficientă hrană, se hrănește cu creveți. În prezent, exemplarele
de rapana sunt de toate dimensiunile, dar înainte de a fi pescuită commercial, erau doar în
exemplare mari.
Conf. Univ. Prof. Dr. Violin Raykov: Rapana este stabilit ca un prădător suprem și se înmulțește în
număr mare. În Marea Neagră, a găsit habitate confortabile și multe victime cu care să se hrănească.
S-a dezbătut multă vreme dacă aceasta este doar o specie invazivă sau o resursă, dar trebuie
remarcat faptul că creează și probleme în domeniul pescuitului. Este evident că midia neagră și-a
redus populația la un minim critic. Acest lucru se datorează atât rapanei, cât și altor contaminanți.
La întrebarea dacă ecosistemul Mării Negre poate reveni la starea sa inițială - răspunsul este - nu.
Există o serie de bivalve care au dispărut complet din cauza poluării, pescuitului și a masei mari de
rapana. Veniturile din capturarea rapanei sunt temporare, deoarece în Marea Neagră nu există atât
de multe specii cu care se hrănește rapana, iar rezervele sale vor scădea inevitabil. Părerea
oamenilor de știință este mai degrabă să lucreze pentru dezvoltarea acvaculturii și nu numai cu
midiile negre. Microbiotopii ar trebui creați în zonele NATURA 2000 în care pot fi restabilite stocurile
de midii.
Au urmat discuții despre rechinul din Marea Negră:
Următoarea propunere de recomandare către CE reiese din discuția privind rechinul din Marea
Neagră:
• Realizarea unui studiu pilot privind distribuția și comportamentul rechinilor de la Marea Neagră;
• Pe baza studiului, vor fi propuse autorităților măsuri specifice care vizează conservarea speciei;
• Pe baza măsurilor propuse, se vor decide acțiuni specifice, nu numai pentru Bulgaria, ci pentru
întreaga Mării Negre.
Despre rapana:
• Realizarea unui studiu la scară largă inițiat de CE și GFCM, care va arăta starea resursei, stocul
operațional și situația ecologică.
În ceea ce privește calcanul de la Marea Neagră - cu acest gen de lucruri sunt clare: există cote,
perioade de interdicție și stocul resursei este cunoscut.
Întâlnirea Adunării
Generale

9-10.07.2020

Pomorie,
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Prezentarea și adoptarea de către AG a raportului privind activitățile BlSAC pentru 2019, pregătit de
secretariat.
Adoptarea prin vot a raportului financiar al BlSAC pentru 2019.

Urmează discuții privind starea financiară a BlSAC. Asistența financiară a fost solicitată guvernelor Bulgariei
și României, dar partea bulgară a refuzat, iar partea română nu a răspuns.
Anul acesta BlSAC are mari dificultăți în colectarea taxelor de membru. Motivul este pandemia COVID -19.
Situația din România este foarte dificilă anul acesta. Sectorul pescuitului marin nu va primi ajutor de stat, iar
prețurile produselor achiziționate au scăzut cu 30%. Acvacultura de apă dulce este o prioritate pentru statul
român, iar pescarii de la Marea Neagră cad pe locul 2.
Vor fi discuții despre când și unde va fi organizată această masă rotundă. O limitare este situația COVID 19
și ambiguitățile cu privire la măsurile pe care țările le iau pentru mișcarea persoanelor peste graniță. A fost
decis subiectul final al mesei rotunde: „Facilitățile portuare - o etapă importantă pentru dezvoltarea durabilă
a pescuitului în Marea Neagră”.
Membrii au discutat dacă ar trebui să sprijine recomandarea NWWAC (Consiliul consultativ pentru apa de
nord-vest) privind punerea în aplicare a Directivei privind utilizarea unică a materialelor plastice și aspectele
operaționale ale planului de colectare a deșeurilor. S-a votat în sprijinul acestei recomandări.
Discuția despre grupurile de lucru pe care BlSAC trebuie să le convoace la sfârșitul anului: acestea sunt
grupurile de lucru 2, 5 și 6. Organizarea grupului de lucru 2 a fost amânată din cauza pandemiei COVID. Și
subiectul NATURA 2000 este foarte important atât pentru Bulgaria, cât și pentru România.
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În numele BlSAC, la întâlnire a participat dna Mihaela Candea-Mirea. Au fost prezentate o colecție
de exemple de bune practici, precum și unele provocări din alte părți ale UE.
Dna Mihaela Candea-Mirea a prezentat activitatea anterioară a BlSAC în 2019, precum și extrase dintr-o
prezentare a dlui Laurence Cordier de la - DG Mare - Unitatea D4, desfășurată în 10-10-2019: „Revizuirea
sistemului de control al UE în domeniul pescuitului - noi dispoziții privind trasabilitatea”. Următoarele modificări
ale dispozițiilor de trasabilitate pot fi considerate mai semnificative:
Clarificarea normelor privind loturile de produse pescărești și de acvacultură - noul articol 56a;
Conectarea unui anumit lot de produse pescărești la o debarcare specifică de către o navă de pescuit din
UE - eliberarea unui număr de identificare a excursiei de pescuit;
Digitalizare - informații de trasabilitate, înregistrate și transmise electronic;
Sunt acoperite și produsele importate și prelucrate;
Definirea clară a sferei de aplicare a prevederilor de trasabilitate;
Digitalizarea capturilor INN și introducerea unui certificat de captură (CATCH).
Domeniul de aplicare al regulilor lotului și informațiile de trasabilitate se aplică peștelui proaspăt și congelat,
fileurilor, peștelui uscat, sărat, afumat, crustaceelor și moluștelor, precum și conservelor de pește,
crustaceelor și moluștelor. Sunt excluse făina făcută din pești, crustacee și moluște, improprii consumului
uman sau furaje și alge.
Domnul Florin Luchian - secretarul general al BlSAC a explicat că și în România navele mari sunt controlate
în principal - sunt monitorizate de căpitanii și poliția de frontieră. Cu o oră înainte ca nava să intre în portul de
debarcare, comandantul este obligat să cheme inspectorul ANPA. Dar această cerință nu se aplică
ambarcațiunilor mici.

Unii membri au abordat tema pescuitului recreativ și cantitatea de pește pe care o prind bărcile rapide.
Conform datelor neoficiale, poate cântări până la 100 kg pe călătorie, care este pescuitul INN. Aceste bărci
pleacă de obicei noaptea și adesea distrug plasele de pescuit. În același timp, legea privind pescuitul și
acvacultura nu are un text care să controleze activitatea acestor bărci rapide, deoarece acestea nu se află în
registrul navelor de pescuit. Aceste scutere și bărci cu motor sunt la 20 de mile spre interior. Acestea trebuie
monitorizate de agențiile naționale de pescuit, dar nu au această capacitate. De asemenea, el a felicitat
clasificarea apei în Marea Neagră în România și întrebarea este de ce acest lucru nu se întâmplă în Bulgaria.
În urma discuțiilor din grupul de lucru, apar câteva recomandări:
- Ministerul Agriculturii și Alimentației din Republica Bulgaria să inițieze o procedură pentru finalizarea
laboratorului de testare a biotoxinelor și a altor agenți în conformitate cu Reg.853 / 04, echipamente și
acreditarea tuturor metodelor conform regulamentului,

WG 6.

01 October Bulgaria,
Din martie 2020, România a început o procedură de clasificare a apei și până în prezent țara a
2020
Varna, hotel identificat deja 3 zone cu clasificare „A”.
Astor Garden În ceea ce privește obligația de debarcare, este importantă și recomandarea comună pregătită de
NAFA Bulgaria și ANPA România și consultată cu BlSAC pentru capturarea calcanului și rata de
supraviețuire ridicată a exemplarelor mici capturate. Potrivit opiniilor științifice prezentate de IRR Varna și Institutul Grigore Antipa - Constanța, calcanul are o viabilitate ridicată, după ce indivizii sunt
prinși în plasă și la pescuitul cu traule. Pe baza acestei declarații, cele două agenții recomandă prin
derogare de la art. 15.1 din Regulamentul 1380/2013, că obligația de debarcare nu ar trebui să se
aplice calcanului din plasele demersale și traul. Motivul este că calcanul de la Marea Neagră trebuie
pescuit numai cu setci de fund. Dimensiunea minimă a ochiurilor este de 400 mm, ceea ce exclude
posibilitatea de a prinde pești subdimensionați. În ciuda acestei selectivități ridicate a uneltelor de
pescuit, un număr mic de exemplare subdimensionate pot fi capturate. Practica obișnuită este ca
plasele să fie verificate la fiecare 2-4 zile, să ridice peștele și să pună plasa înapoi în apă. Opinia
științifică este că, în această perioadă, calcanul este încă viu și nevătămat și, în caz de revenire la
apă, șansele sale de supraviețuire sunt foarte mari (aproximativ 90%).
Toate cantitățile de calcan trebuie înregistrate în jurnalul de pescuit. Formatul jurnalului este în
conformitate cu anexa VI la Regulamentul CE 404/2011. În conformitate cu normele PCP, debarcările
de pești și alte organisme acvatice vor fi, de asemenea, înregistrate în jurnalul de bord.
În cadrul reuniunii a fost, de asemenea, discutat un ordin al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării
Rurale al României, № 211 din 28.07.2020, privind organizarea și funcționarea Registrului
cumpărătorilor înregistrați în sectorul pescuitului din Marea Neagră și ca din 2021 primul
cumpărătorul poate fi doar o persoană juridică cu înregistrare fiscală în România. În cadrul Agenției

Întâlnirea Ex. Com

02,10,2020

EFCA Advisory
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Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, ANPA, se înființează un registru al cumpărătorilor, care
include toți cumpărătorii care au primit un certificat de competență emis de ANPA, care se eliberează
gratuit. Un certificat de competență poate fi obținut de orice persoană fizică / juridică autorizată cu
sediul social și numărul de identificare fiscală din România.
Subiectul definirii siturilor NATURA 2000 din Bulgaria și România, faptul că acestea ocupă o
suprafață extrem de mare și se suprapun cu zonele de pescuit tradiționale, a fost ridicat din nou.
Bulgaria,
Determinarea datei, locului și ordinii de zi pentru desfășurarea ședinței adunării generale;
Varna, hotel Determinarea numărului și subiectelor grupurilor de lucru în 2021. În grupurile de lucru din 2021,
Astor Garden sunt stabilite subiecte mai generale, în timp ce focus grupurile se vor ocupa de probleme mai
specifice. Acest lucru se face pentru a orienta activitatea BlSAC către rezultate mai bune și
recomandări mai precise.
Discuția și stabilirea bugetului BlSAC, care pentru 2021 se ridică la un total de 177.050 EUR, cum
ar fi veniturile din taxele de membru pentru 2021, ar trebui să se ridice la 17 705 EUR.
Discuție referitoare la un proiect al programului de lucru BlSAC pentru 2021 și adoptarea de către
Comitetul executiv.
Prezentarea stării financiare a BlSAC în acest moment. Și comentarii ale membrilor BlSAC și
dezbateri cu privire la ce sancțiuni ar trebui impuse asociațiilor care nu își plătesc taxa de membru
sau nu o plătesc parțial.
Via video
La ședință au participat președintele BlSAC - dl Yordan Gospodinov și dna Mihaela Candea-Mirea.
conference
Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea:
1. Introducere și stare actuală.
2. Implementarea programului anual de lucru al EFCA 2020.
3. Proiectul documentului de programare unic al EFCA: Programul de lucru multianual 20212025 și Programul anual de lucru 2021.
4. Calea de urmat: proiect de document unic de programare: Programul de lucru multianual
2022-2026 și Programul anual de lucru 2022.
5. Cum să îmbunătățim interacțiunea EFCA cu Consiliuile consultative?
6. Rotația reprezentanțiilor consiliilor consultative în consiliul de administrație al EFCA.
7. AOB.
Domnul Pascal Savouret, director executiv al EFCA, a deschis întâlnirea. Consiliile consultative au
prezentant subiectele la care au lucrat în ceea ce privește gestionarea și controlul pescuitului. Dna
Mirea Candea a prezentat rezumatul BlSAC pentru munca noastră. Ea a menționat că am lucrat la
obligația de debarcare, la porturilor de debarcare, la centrele de primă vânzare și la îmbunătățirea

High-level meeting:
Building together a
new strategy for
Mediterranean and
Black Sea fisheries
and aquaculture.
Întâlnirea GA BlSAC

3.11.2020

Via video
conference

3 și
4.11.2020

Via video
conference

monitorizării și controlului. EFCA a prezentat, de asemenea, implementarea pentru programul de
lucru anual 2020 și programele de lucru multianuale menționate mai sus. Activitatea EFCA va
continua să se axeze în jurul a patru domenii strategice: coordonarea operațională, evaluarea
riscurilor și analiza datelor, respectarea dispozițiilor internaționale consolidarea capacității și sprijinul
pentru funcțiile de pază de coastă. În ceea ce privește punctul 5 de pe ordinea de zi, o mulțime de
AC și-au exprimat dorința pentru o cooperare mai strânsă cu EFCA și au discutat despre invitarea
EFCA la reuniunile lor, astfel încât să poată oferi claritate asupra unor probleme pe care le au.
Întâlnirea s-a încheiat cu prezentări cu privire la obiectivele EFCA și feedback-ul pe care EFCA l-a
primit de la unii dintre AC.
De la BlSAC, dna Mihaela Mirea a participat la întâlnire.
Detalii despre conferință și reprezentanții la nivel înalt care au participat pot fi găsite la:
http://www.fao.org/gfcm/news/detail/en/c/1322081/.

Ședința Adunării Generale nu a putut avea loc personal, la Constanța, România, așa cum era
planificat, din cauza măsurilor anti-epidemice impuse statului român la 2 noiembrie 2020 și a
restricției de intrare a străinilor în țară. Întâlnirea a avut loc prin link video, iar secretariatul părții
bulgare și doi dintre membrii Adunării Generale s-au întâlnit în biroul din Varna.
Președintele BlSAC a prezentat cele două scrisori trimise de DG Afaceri Maritime și Pescuit ale CE
directorilor ANAF, Bulgariei și ANPA România, cu o cerere de a oferi asistență financiară BlSAC.
Adoptarea programului de lucru BlSAC pentru anul 2021.
Revizuirea regulilor de procedură, discutarea noilor reguli.
În a doua zi, la ședință a participat dl Stefan Gheorghe - secretar de stat al Ministerului Agriculturii
din România, care a explicat că scrisoarea de sprijin financiar pentru BlSAC este disponibilă
Ministerului, care va oferi asistență pentru 2021.
Discuție despre lipsa de reprezentare a organizațiilor SSF din România în BlSAC - datorită
cuantumului ridicat al taxei de membru.
Retragerea Asociației Comercianților de Produse Pescărești - Tomis, România din calitatea de
membru în BlSAC deoarece neplata cotizațiilor de membru timp de 2 ani și neparticiparea lor la
ședințele BlSAC.

Discuție privind ordinul № 211 / 28.07.2020 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale al
României privind organizarea și funcționarea Registrului cumpărătorilor înregistrați din sectorul
pescuitului din Marea Neagră. Interpretând acest ordin, se concluzionează că numai un comerciant
înregistrat în România poate cumpăra pește și produse din pește în țară, adică dacă o companie
din UE dorește să cumpere pește din România și nu are înregistrare fiscală în țară, nu poate face
acest lucru. Și contradicția din ordine, deoarece spune că un centru de primă vânzare trebuie să
cumpere de la un alt centru de primă vânzare. Domnul Yordan Gospodinov a explicat că există în
mod evident o neînțelegere în traducere. În Bulgaria, orice companie din UE poate cumpăra bunuri
de la un centru pentru prima vânzare, piață, schimb, piață sau fabrică și nu trebuie să facă o
înregistrare fiscală în țară. Există cumpărători înregistrați în Bulgaria, dar acest lucru se aplică
numai pieței interne. Dl Stefan Gheorghe: a solicitat coordonatele omologului său respectiv din
Bulgaria pentru a specifica politica exactă și armonizată a celor două țări în conformitate cu
legislația europeană. El a declarat că cele două state membre trebuie să lucreze împreună, așa
cum a fost cazul recomandării generale privind calcanul.
Adoptarea bugetului BlSAC pentru 2021 și stabilirea taxelor de membru pentru 2021. Pentru
organizațiile de pescuit, taxa de membru pentru 2021 va fi de 2065 EUR, iar pentru OIG - 300 EUR.
Masa rotundă BlSAC

5.11.2020

Via video
conference

Consiliul consultativ pentru Marea Neagră (BlSAC) împreună cu organizația neguvernamentală
Mare Nostrum au organizat o masă rotundă „Facilitățile portuare - un factor cheie pentru
dezvoltarea durabilă a pescuitului în Marea Neagră”, cu următoarea agendă:
10:30 - 10:45 - Înregistrarea participanților;
10:45 - 11:00 - Discurs introductiv - Dr. Yordan Gospodinov, președinte al BlSAC;
11:00 - 11:15 - Prezentarea infrastructurii existente de gestionare a deșeurilor în portul Constanța,
Costel Stanca, directorul administrației porturilor maritime, Constanța;
11: 15-11: 30 - Prezentare generală a proiectului, Angelica Paiu, ONG Mare Nostrum;
11: 30-11: 45 - Unelte de pescuit abandonate, pierdute sau aruncate, Joel Bazyuk, director adjunct
al Global Ghost Gear Initiative - prezentarea unei înregistrări;
11: 45-12.00 - Prezentarea obligațiilor europene pentru gestionarea deșeurilor, Mihaela Mirea,
ONG Mare Nostrum;
12:00 - 12:15 - Prezentarea inițiativelor întreprinse până acum de BlSAC pe tema deșeurilor
marine - Domnul Yordan Gospodinov, președinte al BlSAC.
12:15 - 12:45 - Provocări și nevoi - discuție.
Scopul acestei mese rotunde a fost de a identifica modalități de gestionare eficientă a deșeurilor
din activitățile de pescuit. De asemenea, are ca scop creșterea gradului de conștientizare în
abordarea acestei probleme, precum și schimbarea practicilor prin demonstrarea soluțiilor pentru
eliminarea deșeurilor marine.

La ședință au participat dl Stefan Gheorghe - secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale al României și dl Costel Stanca, directorul administrației porturilor maritime din Constanța.
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În numele BlSAC, la reuniune au participat dl Yordan Gospodinov, dna Elena Peneva și dna Mihaela
Candea-Mirea.

La reuniune au participat toate consiliile consultative. Fiecare dintre ei și-a prezentat pe scurt
modul de lucru și provocările cu care se confruntă. Doamna Mihaela Mirea a prezentat BlSAC, a
menționat că AC din Marea Neagră este un consiliu consultativ mic și relativ nou. Are o echipă de
management și grupuri de lucru. Unele focus grupuri vor fi înființate anul viitor 2021. Pozițiile
minoritare sunt incluse în recomandări. În ciuda COVID, BlSAC a avut un an 2020 de întâlniri
productive.
În numele BlSAC, la întâlnire a participat dna Mihaela Candea-Mirea. Au fost discutate mai multe
proiecte emblematice potențiale în zona Mării Negre. BlSAC a susținut următoarele idei:
Acvacultură
- Stabilirea de reglementări comune
- sprijin pentru pescari în ceea ce privește proiectele-pilot, cunoștințe și finanțare
- monitorizarea atentă a impactului asupra deșeurilor marine și asupra biodiversității
Pescuit
- digitalizarea raportării, monitorizării și controlului, inclusiv pentru pescuitul la scară mică
- cercetarea privind schimbările climatice, speciile invazive și impactul capturilor accidentale
asupra pescuitului
În numele BlSAC, la întâlnire a participat dna Mihaela Candea-Mirea. Noua publicație este
prezentată și poate fi consultată la:http://www.fao.org/gfcm/news/detail/en/c/1364435/.

Tabel C.2 – Lista recomandărilor adoptate de AC
N
°
1

Titlul

Data adoptării

Recomandare către MAFF Bulgaria privind cazurile unui început precoce al perioadei de reproducere
pentru unele specii demersale din Marea Neagră și discrepanța dintre perioada de interzicere a capturilor
lor și perioada efectivă de reproducere

027/03.04.2020

https://www.blsaceu.eu/en/doc/letter-027-recommendation-early-reproduction-of-species-in-the-black-seaen.pdf
2

Multi-AC Advice on the implementation of the Single Use Plastics Directive and
operational aspects of the Fishing for Litter Scheme
https://www.blsaceu.eu/doc/multi-ac-advice-implementation-of-sup-directive.pdf

15.07.2020

3

Recomandare privind speciia de Rapana venosa în Marea Neagră
https://www.blsaceu.eu/en/doc/recommendarion-rapana-venosa-en.pdf

051/31.07.2020

4

Recomandare către Agenția Bulgară pentru Siguranța Alimentară privind clasificarea zonelor de producție
din Marea Neagră pentru recoltarea midiilor sălbatice pentru consum direct
https://www.blsaceu.eu/ro/doc/recomendation-class-water-in-bg-en-text.pdf

56/30.11.2020

5

Multi-AC advice on the “Maritime sector – a green post-COVID future”

10.12.2020

6

Recomandare către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România, referitoare la ordinul № 211
din 28.07.2020, privind organizarea și funcționarea Registrului cumpărătorilor înregistrați în sectorul
pescuitului din Marea Neagră.
https://www.blsaceu.eu/en/doc/recommendation-wg-6-en.pdf

059/22.12.2020

Vă rugăm să atașați în anexă procesul-verbal al ședințelor AC și toate recomandările adoptate de AC. 1.

1

Sau menționați hyperlinkul către site-ul AC unde sunt disponibile aceste documente.

E. OBSERVAȚII GENERALE și SUGESTII către Comisie

Anul 2020 a fost un an provocator din cauza pandemiei. Membrii noștri au participat la întâlnirile online
și am înregistrat o participare mai mare la întâlnirile fizice. A fost un an în care am învățat să ne
adaptăm, să învățăm noile modalități de comunicare și să fim eficienți în noile circumstanțe. Cu timpul,
acest nou mod va fi învățat și din ce în ce mai mulți membri se vor alătura și vor fi activi pe platformele
online. Cu toate acestea, întâlnirea fizică este mai eficientă în partea de sud-est a Europei.
De asemenea, putem menționa faptul că, în cursul anului 2020, relația BlSAC cu autoritățile statelor
membre s-a îmbunătățit. Ministerul român, al Agriculturii, a făcut o promisiune pentru sprijinul financiar
al BlSAC, la majoritatea întâlnirilor au participat în mod online reprezentanții români și bulgari din
Agențiile pentru Pescuit și Acvacultură. EAFA aa solicitat un aviz pentru Recomandarea comună
legată de obligația de debarcare pentru calcan.
Noile reguli financiare privind prefinanțarea (într-o singură tranșă la începutul anului) s-au dovedit a
ușura funcționarea AC.
Considerăm că instruirea și mai multe întâlniri inter-AC cu Comisia sunt utile și pot crea o mai bună
cooperare și conexiuni atât între AC, cât și între AC și Comisie.
Apreciem implicarea CE în obținerea sprijinului financiar din partea statelor membre și considerăm că
a fost determinant pentru răspunsul românesc.

