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Ref. Nr 31/22.07.2022 

Prof. Dr. Hristo Bozukov 

Ministrul Agriculturii, Alimenta�iei �i Silviculturii, Republica Bulgaria 

To Assoc. Prof. Dr. Galin Nikolov 

Executive Director of NAFA, Bulgaria 
Domnului Gheorghe Stefan 

Secretar de Stat, Ministerul Agriculturii din România 

Domnului Marian Lixandru 

Director ANPA, România 

Doamnei Laura Boicenco 

Director Stintific Institutul National de Cercetare si Dezvoltare Grigore Antipa 
Doamnei Elitsa Petrova 

Director Institutului de Resurse Piscicole, Bulgaria 

Domnului Prof. Dr Nikolay Valchev 

Director al Institutului de Oceanologie, Bulgaria 

Doamnei Pascale Colson 

Coordonator al Consililor Consultative, DG MARE 

Sublect: Perioada de prohibitle a calcanulul in Marea Neagra 
Stimati domni, 

in urma discu�jiilor purtate în cadrul Consiliului consultativ pentru Marea Neagr� _i luând în considerare propunerea Institutulul pentru Cercetare _i Dezvoltare Marin� Grigore Antipa" 
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Romania, BISAC recomand� efectuarea unei cercetäri _tiin�ifice extinse pentru o perioad� de 3 ani 

pentru a determina dac� este necesar� o prelungire a perioadei de interdictie _i, de asemenea, 

mutarea acestela pentru perioada de iarn�-prim�var� sau prim�var�-var�. BISAC sus�ine propunerea 

de mutare a interdictiei de la 01.04 la 01.06. 

A_tept�m _i comentarile dvs. pe aceast� tem� si va stam la dispozitie pentru detali. 

Cu respect, 

Dr. Yordan Gospodinov 

BiSAC 
Pre_edinte al BISAC 

Informatii suplimentare 

Consiliul consultativ pentru Marea Neagr� /BISAC/ este o persoan� juridic�� f�r� scop 

lucrativ _i în beneficiul public, înfiin�at� pe 20.07.2015, în conformitate cu prevederile Legii 

pentru persoanele juridice f�r� scop lucrativ. Asocia�ia este înregistrat� conform legisla�iei 

bulgare cu sediul principal în ora_ul Varna. 

Membrii Consiliului consultativ sunt asocia�ii _i organiza�ii non-guvernamentale ale 

c�ror activit�fi acoper� toate domeniile de pescuit principale din Bulgaria _i România 

capturarea de pe_te _i alte organisme acvatice, acvacultur�, prelucrare, import _i export, 

vânzare cu am�nuntul _i en-gros de pe_te _i produse din pe_te. Acestora li se adaug� 

organiza�iile reprezentante ale altor grupuri de interese: protec�ia mediului. 
Misiunea BISAC este de a promova o reprezentare echilibrat� a tuturor p�r�ilor 

interesate din sectorul pescuitului _i acvaculturii _i de a contribui la realizarea obiectivelor 

politicii comune în domeniul pescuitului _i acvaculturii a Uniunii Europene. In prerogativele 

Consiliului consultativ pentru Marea Neagr� este s� adreseze Comisiei Europene _i statelor 

membre interesate recomand�ri _i propuneri pentru a facilita realizarea obiectivelor politicii 

comune în domeniul pescuitului. Aceste recomand�ri sunt elaborare în cadrul unor grupuri de 

lucru, la care particip� membrii BISAC, precum _i exper�i din domeniul _tiin�ific, reprezentan�i

ai autorit��ilor locale _i centrale din domeniul pescuitului.
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