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Minuta 

A Ședinței Adunării Generale a BlSAC– 9 - 10 .07. 2020 

Pe 9 și 10 iulie 2020 în Bulgaria, Pomorie, Grand Hotel Pomorie, a avut loc o reuniune a 

Adunării Generale (GA) a membrilor BlSAC cu următoarea ordine de zi: 

09.07.2020 începând cu 13.30 

Punctul 1 Deschiderea ședinței, numirea unui moderator al ședinței, alegerea unui raportor și a unui 

numărător al voturilor; 

Punctul 2 Prezentarea oficialilor și invitaților, mulțumiri; 

Punctul 3 Adoptarea raportului de activitate pentru anul 2019; 

Punctul 4 Adoptarea situațiilor financiare anuale ale Asociației pentru anul 2019. Prezentarea 

situațiilor financiare în relație cu Comisia Europenă. Comentarii. 

Punctul 5 Discuții privind starea financiară a BlSAC. Analiza veniturilor financiare de-a lungul anilor. 

Examinarea scrisorilor de sprijin financiar trimise statelor membre; 

Punctul 6 Luarea în considerare a scrisorilor oficiale trimise pentru 2020 

Punctul 7 Identificarea subiectelor pentru Masa rotundă din 2020, conform chestionarului trimis 

membrilor; 

Punctul 8 Diverse; 

10.07.2020 începând cu 10.30.  

Punctul 1 Deschiderea ședinței; 

Punctul 2 Luarea în considerare a propunerilor Grupului de lucru 1 al ONG Mare Nostrum; 

Punctul 3 Luarea în considerare a recomandării Grupului de lucru 1 pentru introducerea perioadelor 

de prohibiție pentru capturarea speciilor în funcție de schimbările climatice; 

Punctul 4 Numirea președinților grupurilor de lucru până la sfârșitul anului 2020; 

Punctul 5 Diverse; 
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La 9 iulie 2020, după verificarea documentelor și a împuternicirilor depuse de către membrii 

Adunării Generale a BlSAC, s-a stabilit că este întrunit cvorumul și se poate organiza ședința Adunării 

Generale. Au fost prezenți 11 din 13 membri ai Adunării Generale, toți fiind înștiințați cu privire la 

reuniune. Reprezentanții Asociației comercianților de produse pescărești Tomis, România și ai 

Asociației pentru pescuit maritim „Marea Neagră” din România lipsesc. 

Invitatul întâlnirii a fost conf. Dr. Galin Nikolov - director executiv al NAFA, Burgas. 

Un reprezentant al DG Mare, Pascale Colson, s-a alăturat reuniunii prin intermediul video-

conferinței. 

La punctul 1 de pe ordinea de zi: Se votează ca ședința să fie prezidată de către președintele 

BlSAC, domnul Yordan Gospodinov, iar persoana care redactează procesul-verbal și numără voturile - 

doamna Elena Peneva. 

Voturi: PENTRU - 11 voturi. 

La punctul 2 de pe ordinea de zi: au fost prezentați oficialii și oaspeții reuniunii: - doamna 

Pascale Colson - coordonator al consiliilor consultative al DG MARE, conf. Dr. Galin Nikolov - director 

executiv al NAFA, Burgas. 

La punctul 3 de pe ordinea de zi: Președintele Asociației a prezentat raportul privind 

activitățile BlSAc pentru anul 2019, întocmit de către Secretariatul Asociației. 

Dna Mihaela Candea: Raportul privind activitățile BlSAC pentru anul 2019 a fost apreciat ca 

fiind foarte bun de către DG Afaceri Maritime și Pescuit al CE, deoarece activitățile Asociației s-au 

concentrat pe teme importante pentru pescuitul din Marea Neagră. Ea a reamintit tuturor că în 2019 

BlSAC a trimis o recomandare importantă pentru clasificarea apei în Marea Neagră și acest lucru a 

accelerat procesul din România. 

S-a votat adoptarea raportului anual privind activitățile BlSAC pentru anul 2019: 

Voturi: PENTRU - 11 voturi. 

La punctul 4 de pe ordinea de zi: doamna Ivelina Balanova a prezentat raportul financiar al 

BlSAC pentru anul 2019. Conform raportului financiar transmis către Comisia Europeană, costurile 

BlSAC pentru anul 2019 se ridică la 163010 euro. Din această sumă, finanțarea Comisiei este de 146448 

EUR, restul sunt din taxe de membru primite. Diferența față de fondurile neutilizate este de 10552 

euro și este supusă returnării după verificarea raportului. Până în prezent, suma a fost deja creditată 

în contul Comisiei Europene. 

Adoptarea raportului financiar al Asociației BlSAC pentru anul 2019 prin vot. 

Voturi PENTRU - 11 voturi. 

La punctul 5 de pe ordinea de zi: Urmează discuții cu privire la starea financiară a Asociației. 

Asistența financiară a fost solicitată guvernelor din Bulgaria și România, dar partea bulgară a refuzat, 

iar partea română nu a răspuns. 

Dna Pascale Colson: DG MARE a va scrie din nou guvernelor celor două state membre despre 

sprijinul financiar al BlSAC, dar acest lucru se va întâmpla cel mai devreme în septembrie. 

Dl. Yordan Gospodinov: În acest an BlSAC are mari dificultăți în ceea ce privește perceperea 

taxelor de membru. Motivul este pandemia cu COVID -19. 
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Domnul Dragos Buhai: Situația din România în acest an este foarte dificilă. Sectorul pescuitului 

marin nu va primi ajutor de la 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. 

Se propune ca asociațiile membre ale BlSAC să achite până la 20 septembrie 2020 taxele de 

membru. 

Voturi PENTRU - 11 voturi. 

Urmează o discuție despre pregătirea viitoarelor recomandări care decurg din discuțiile 

grupurilor de lucru. Dna Mihaela Candea a sugerat ca acestea să fie pregătite în toate limbile până pe 

23 iulie și trimise Consiliului de administrație al BlSAC prin e-mail pentru votarea în absență, până la 

30 iulie. Lipsa de răspuns este considerată acordul tacit. Propunerea astfel făcută a fost supusă la vot: 

Voturi: PENTRU - 11 voturi. 

La punctul 6 de pe ordinea de zi: Doamna Elena Peneva a făcut o scurtă trecere în revistă a 

scrisorilor trimise și a răspunsurilor primite pentru 2020, care sunt de asemenea încărcate pe site-ul 

BlSAC. 

La punctului 7 al ordinii de zi: Dna Mihaela Candea a subliniat două subiecte mai importante 

ca propuneri venite din partea membrilor pentru organizarea unei mese rotunde în 2020. 

-  Facilitățile portuare în Marea Neagră. Construcție și finanțare. 

 - NATURA 2000 - reglementări și bune practici legate de uneltele de pescuit. 

Urmează discuții despre când și unde se va organiza această masă rotundă. O limitare este 

situația cu COVID 19 și ambiguitățile cu privire la măsurile pe care le iau țările pentru circulația 

oamenilor peste graniță. Decizia privind organizarea mesei rotunde este amânată pentru a fi luată în 

considerare la 10 iulie, a doua zi a ședinței Adunării Generale a CCMS. 

La punctului 8 al agendei: Membrii au discutat dacă vor susține Recomandarea NWWAC 

(Consiliul consultativ pentru apele de nord-vest) privind punerea în aplicare a Directivei privind 

materialele de unică folosință și aspectele operaționale ale Planului de colectare a deșeurilor. Un vot 

a fost adoptat în sprijinul acestei recomandări: 

Votat PENTRU - 11 voturi. 

Se comentează faptul că BlSAC poate trimite o recomandare ambelor state membre cu privire 

la facilitățile de recepție portuară și la eliminarea deșeurilor marine. 

Se încheie ședința Adunării Generale din 9.07.2020. 

 

Ședința AG din 10.07.2020 

La punctul 1 de pe ordinea de zi: A început în a doua zi a Adunării Generale - există un cvorum, 

11 din 13 membri sunt prezenți. 

La punctul 2 și la punctul 3  de pe ordinea de zi: a fost luată în considerare Recomandarea 

trimisă statelor membre de Grupul de lucru 1 al BlSAC. Se comentează că nu există răspuns din partea 

românească. În ceea ce privește Bulgaria, Ministerul Agriculturii și Alimentației a luat în considerare 

această recomandare și a inițiat crearea unui „Grup de răspuns rapid” în legătură cu perioadele de 
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reproducere a anumitor specii de pești din Marea Neagră. Reprezentantul BlSAC din acest grup va fi 

domnul Yordan Gospodinov. 

La punctul 4 de pe ordinea de zi: Subiectele grupurilor de lucru care vor fi organizate până la 

sfârșitul anului sunt clar indicate și înscrise în Programul de lucru al BlSAC - acestea sunt Grupurile de 

lucru 2, 5 și 6. Organizarea grupului de lucru 2 a fost amânată din cauza pandemiei COVID. Iar subiectul 

NATURA 2000 este foarte important atât pentru Bulgaria cât și pentru România. Este important să fie 

invitați reprezentanți ai instituțiilor care se ocupă de gestionarea ariilor protejate marine la această 

întâlnire. Dna Mihaela Candea a fost numită președintă a Grupului de lucru 2. 

Domnul Yordan Gospodinov a fost numit președinte al grupului de lucru 5. Se discută ca 

pentru acest grup de lucru este important să fie invitați reprezentanți ai NAFA Bulgaria și ANPA 

România. 

S-a discutat despre posibilitatea organizării acestor două grupuri de lucru, precum și a mesei 

rotunde la sfârșitul lunii septembrie. 

Dna Mihaela Candea a propus un subiect final pentru masa rotundă: „Facilitățile portuare - un 

element cheie în dezvoltarea durabilă a pescuitului în Marea Neagră”. 

Această propunere a fost supusă la vot: 

Voturi PENTRU - 11 voturi. 

S-a decis organizarea grupului de lucru 6 în octombrie, cu o zi înainte de ședința ExCom a 

BlSAC. Acest grup de lucru va fi prezidat de doamna Mihaela Candea. 

La punctul 5 de pe ordinea de zi. La Diverse, Secretariatul BlSAC a decis să organizeze la 

sfârșitul lunii iulie o reuniune tehnică prin video pentru a discuta noile condiții financiare pentru 

raportarea fondurilor de către consiliile consultative și să ia în considerare documentul trimis de DG 

Afaceri Maritime și Pescuit. 

 

 

Ședința Adunării Generale se închide. 

 

 

Procesele verbale sunt pregătite de: doamna Elena Peneva 

 

Președintele BlSAC: Dr. Yordan Gospodinov 


