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MINUTĂ 

A ședinței Comitetului Executiv al BlSAC 

23 Februarie 2023 

Pe data de 23 Februarie 2023, la Hotelul Continental Forum, Constanța, România și 

prin link video în ZOOM, a avut loc o întâlnire a Comitetului Executiv (ExCom) al Consiliul 

Consultativ pentru Marea Neagră, cu următoarea ordine de zi: 

 
1. Cuvânt de deschidere și introducere de către Președintele BlSAC, alegerea unui șef de 
ședință și raportor.   
2. Precizarea locului, datei, orei și ordinii de zi a desfășurării Adunării Generale a Consiliului 
Consultativ pentru Marea Neagră; 
3. Informații despre contribuțiile pentru BlSAC, taxele de membru pentru 2023. Discuții;  
4. Revizuirea și aprobarea raportului de activitate 2022; 
5. Revizuirea și aprobarea raportului financiar pentru anul 2022; 
6. Prezentarea raportului de audit – doamna Ivelina Balanova, auditor – doamna Petya 
Jelezarska; 
7. Demiterea membrilor BlSAC; 
8. Prezentarea raportului privind evaluarea externă a BlSAC întocmit de OOD „Strategma”;  
9. Altele; 
 

Participanții online la întâlnire au fost: Dna Pascale Colson de la DG Afaceri Maritime și 

Pescuit al CE, Dl Marcel Ivănică - Reprezentant al Asociației „Ro-Pescador”, România, Dna 

Ivelina Voynova - Președinte al Asociației Naționale a Mării Negre Bulgare, Bulgaria, doamna 

Stanka Delcheva - Reprezentant al companiei " Strategma " Ltd, doamna Petya Zhelezarska - 

auditor. 

Punctul 1 al ordinii de zi: Ședința a fost deschisă de către președintele BlSAC, domnul 
Daniel Buhai. A fost confirmat un cvorum. Nouă din zece membri ai ExCom au fost prezenți. 
A fost absent un reprezentant al Asociației de pescuit maritim „Marea Neagră” din România. 
Domnul Yordan Gospodinov a fost propus să fie conducător al ședinței, iar doamna Elena 
Peneva a fost propusă ca raportor și numărător de voturi. 
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Propunerea a fost supusă la vot: Votat PENTRU - 9 voturi. 

Punctul 2 al ordinii de zi: Adunarea Generală (AG) a BlSAC este programată pentru 29 

martie 2023, începând cu ora 10:30. Dl Daniel Buhai a sugerat ca locația Varna, Bulgaria, și să 

fie ținută simultan în ZOOM. 

Propunerea a fost supusă la vot: Votat PENTRU – 9 voturi. 

A fost propusă următoarea ordine de zi a AG: 

1. Deschiderea ședinței, alegerea conducătorului ședinței, alegerea redactorului procesului- 
verbal și a numărătorului de voturi; 
2. Prezentarea oficialilor și invitaților; 
3. Adoptarea raportului de activitate pe anul 2022; 
4. Prezentarea certificatului de audit pentru anul 2022. 
5. Adoptarea Raportului Financiar Anual al Asociației pentru anul 2022. 
6. Discuții privind situația financiară a BlSAC și cotizațiile plătite pentru anul 2023. 
7. Diverse; 
 

Conform punctului 3 al ordinii de zi: a fost examinată cotizația plătită pentru anul 

2023. Cinci dintre organizații nu au plătit cotizații de membru: ONG „Prietenii Mării Negre” 

din Bulgaria, Asociația de Pescuit Marin „Marea Neagră” din România, „Asociația Națională 

Bulgară Marea Neagră” din Bulgaria, Asociația „Odessos 2011” din Bulgaria, Institutul pentru 

Strategii Regionale din Bulgaria. Restul membrilor au achitat parțial sau integral prima tranșă 

din obligația lor pentru 2023. În prezent, valoarea cotizației plătite este de 7.153 €. Alți 12.578 

de euro rămân de plătit. 

Dna Pascale Colson: întreabă care este motivul pentru care aceste asociații nu plătesc 

cotizații de membru? 

Domnule Yordan Gospodinov: două dintre asociații nu participă sistematic la ședințele 

BlSAC și nu plătesc cotizații - de aproximativ 2 ani încoace. Este vorba despre asociația de 

pescuit maritim „Marea Neagră” din România și ONG-ul „Friends of the Black Sea” din 

Bulgaria. 

Domnul Daniel Buhai: a reamintit membrilor că se apropie termenul limită de plată a 

celei de-a doua rate a cotizației - până la sfârșitul lunii martie 2023. În ceea ce privește cele 

două organizații care nu participă la întâlniri și nu și-au achitat cotizația de aproape 2 ani, 

acesta este un semn clar din partea lor că nu vor să participe la BlSAC și la această ședință a 

Comitetului Executiv vor rezilia calitatea lor de membru. 

Conform punctului 4 de pe ordinea de zi: Domnul Yordan Gospodinov a prezentat 

raportul privind activitățile BlSAC pentru anul 2022. Acest raport trebuie prezentat Adunării 

Generale pentru adoptare. Raportul notează toate întâlnirile organizate de BlSAC, precum și 

întâlnirile la care au participat reprezentanți ai BlSAC. 

Urmează o propunere de prezentare a raportului astfel întocmit la ședința Adunării 

Generale: VOTAT PENTRU – 9 voturi. 
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Doamna Pascale Colson: a felicitat BlSAC pentru activitatea desfășurată în ultimul an, 

dar face un comentariu despre recomandarile trimise în 2022 și despre faptul ca nu există 

recomandări către CE, toate sunt adresate administrației celor doua state membre. Pentru 

2023, este important ca BlSAC să trimită Comisiei recomandările planificate. În caz contrar, 

valoarea grantului poate fi redusă. În cazul în care recomandările nu sunt adoptate prin 

consens, opinia minorității poate fi înregistrată ca o notă de subsol. 

Domnule Yordan Gospodinov: pentru 2022, BlSAC a trimis opt recomandări către 

statele membre, dar nicio recomandare nu a fost trimisă de fapt către CE. 

Conform punctului 5 a agendei: Dna Ivelina Balanova prezintă raportul financiar anual 

(AFF) al BlSAC pentru anul 2022, cerut de legislația bulgară. Anul acesta, pentru prima dată, 

rezultatul financiar al BlSAC este pozitiv. Venitul din activitate se ridică la 318 000 BGN, 

cheltuielile pentru activitate sunt 309 000 BGN, cheltuielile financiare sunt 2 000 BGN, iar 

rezultatul total este o rezervă de 7 000 BGN. Comparativ cu 2021, este o creștere. În ceea ce 

privește bilanțul BlSAC, pentru anul 2022 AC a generat mai multe datorii, la finele anului au 

rămas neplatite salariile personalului pentru jumatatea lunii noiembrie și întreaga lună 

decembrie, precum și chiria biroului din România. Pentru 2022, BlSAC va trebui să recupereze 

de la CE puțin mai mult de 12 000 de euro. 

Se propune ca raportul financiar astfel prezentat să fie prezentat spre adoptare de 

către AG: Votat PENTRU - 9 voturi. 

Punctul 7 al ordinii de zi: Două dintre asociațiile membre ale BlSAC nu participă 

sistematic la ședințe și nu plătesc cotizații, acestea sunt: Asociația de Pescuit Marin „Marea 

Neagră” din România și Asociația „Prietenii Mării Negre” din Bulgaria. Se propune ca aceste 

asociații să renunțe la BlSAC în temeiul articolului 12, paragraful 5 din Statut. 

Votarea pentru renunțarea la Asociația „Prietenii Mării Negre” din Bulgaria ca membru 

al BlSAC: Votat PENTRU – 9 voturi; 

Votarea pentru retragerea Asociației de Pescuit Marin „Marea Neagră” din România 

ca membru al BlSAC: Votat PENTRU - 9 voturi; 

În virtutea deciziei, Asociația „Prietenii Mării Negre” din Bulgaria și Asociația de pescuit 

marin „Marea Neagră” din România nu mai sunt membri ai BlSAC. 

Domnul Yordan Gospodinov: Adunarea Generală a BlSAC poate decide dacă cere plata 

vechilor obligații ale acestor asociații pentru anii 2021 și 2022. 

Domnul Ludmil Ikonomov: Practica în Bulgaria este de a iniția proceduri de executare 

dacă există obligații serioase. Când aveți un angajament financiar față de o Asociație, este 

corect să-l plătiți. 

Dna Lyubov Georgieva: decizia de a iniția proceduri executive pentru plata obligațiilor 

anterioare este de competența Adunării Generale a BlSAC. 

Domnule Ludmi Ikonomov: în condiții normale, conducerea BlSAC are dreptul să își 

caute obligațiile, iar Adunarea Generală poate decide să nu caute vechile obligații. 
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Domnul Florin Luchian: Membrii au renunțat și în anii precedenți și nu i s-a cerut 

nimănui vechea cotizație datorată. Este rezonabil să faceți acest lucru și în acest caz. BlSAC ar 

trebui să ia o decizie ca cei care nu și-au plătit cotizațiile de membru să nu primească diurne 

pentru participarea lor la întâlniri. 

Domnule Dragoș Buhai propune ca locul Asociației de Pescuit Marin „Marea Neagră” 

din România în Comitetul Executiv al BlSAC să fie luat de Federația Organizațiilor de Pescuit 

din Marea Neagră ,din România, cu președinte domnul Laurențiu Mirea. 

Domnule Yordan Gospodinov: aceasta este o procedură pentru Adunarea Generală - 

ar trebui inclusă pe ordinea de zi a AG, unde se poate face o modificare a componenței 

Comitetului Executiv. 

Urmează un vot pentru modificarea ordinii de zi a ședinței Adunării Generale, 

programată pentru 29 martie 2023, aprobată la punctul 2 al ordinii de zi a actualei ședințe a 

Comitetului Executiv și adăugarea unui punct pentru modificarea componenței Comitetului 

Executiv. Votat PENTRU - 8 voturi.  

Noua ordine de zi a AG din 29 martie 2023 este următoarea: 

1. Deschiderea ședinței, determinarea conducătorului ședinței, redactor proces-verbal și 
numărătorul de voturi; 
2. Prezentarea oficialilor și invitaților; 
3. Adoptarea raportului de activitate pe anul 2022; 
4. Prezentarea certificatului de audit pentru anul 2022. 
5. Adoptarea Raportului Financiar Anual al Asociației pentru anul 2022. 
6. Discuții privind situația financiară a BlSAC și cotizațiile plătite pentru anul 2023. 
7. Modificarea componenței Comitetului Executiv. 
8. Diverse. 
 

Conform punctului 6 al ordinii de zi, doamna Petya Zhelezarska, care a efectuat 

auditul BlSAC pentru 2022, a raportat rezultatele. La toate cheltuielile se anexează 

documentele contabile și fiscale. La sfârșitul anului, majoritatea cheltuielilor au fost plătite. 

În 2022, BlSAC a primit finanțare în valoare de 133.027 euro, iar fondurile cheltuite au fost în 

valoare de 161.436 euro. Diferența pe care CE trebuie să o cofinanțeze este de 12.265 EUR. 

Cotizația de membru încasată în anul curent este suficientă pentru a acoperi 10% din grant, 

dar încă o dată există o întârziere și plata incompletă a cotizației. Toate documentele necesare 

auditului au fost întocmite și depuse la timp, introduse în compartimentul de contabilitate și 

corespund raportului. 

Doamna Ivelina Balanova, în calitatea ei de contabilă al BlSAC, prezintă mai detaliat 

cheltuielile efectuate pentru anul 2022. Pentru prima dată în 2022, BlSAC a avut cheltuieli 

neachitate până la 31 decembrie, ceea ce se datorează majorității evenimentelor organizate 

cu prezența membrilor, și nu online. Cheltuielile neplătite au fost: salarii în valoare de 9.829 

€, chiria biroului - 700 € și întreținerea site-ului - 960 €. Pe unele posturi au fost cheltuieli care 

au depășit bugetul, care sunt: pauze de cafea în valoare de 16,53 euro, achiziționarea 

calculatoarelor Secretariatului - 41,54 euro și software - 204,62 euro. 
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Se votează astfel încât raportul prezentat și auditul finalizat să fie transmise CE. 

Votarea PENTRU – 9 voturi. 

Conform punctului 8 al ordinii de zi: Doamna Stanka Delcheva - reprezentant al 

companiei „Strategma” Ltd a prezentat evaluarea externă a BlSAC pe o perioadă de cinci ani. 

Evaluarea externă a fost pregătită pe baza informațiilor din patru surse principale: 

1. Analiza statutului și a documentelor organizatorice disponibile, precum și procesele-
verbale ale ședințelor desfășurate de BLSAC; 
2. Monitorizarea în timpul desfășurării focus-grupurilor și a Adunării Generale a BlSAC; 
3. Un chestionar online trimis tuturor membrilor BlSAC; 
4. Interviuri semi-structurate realizate față în față și online/telefon cu membri ai BlSAC 
și reprezentanți ai CE. 
 

În cea mai mare măsură, motivația participării este legată de oportunitățile de a contribui 

la formularea de recomandări către CE pe temele luate în considerare, precum și de a accesa 

informații la zi cu privire la propunerile normative ale Comisiei. Aceste două posibilități sunt 

împărtășite în cel mai înalt grad de către organizațiile sectoriale. Organizațiile, care fac parte 

din celelalte părți interesate, apreciază, de asemenea, posibilitatea de a stabili contacte 

regulate de lucru cu celelalte organizații din sector ca factor motivant. Participarea la AC este, 

de asemenea, văzută în mare măsură ca un instrument de instituționalizare a opiniei 

organizațiilor sectoriale. Unele organizații admit că apartenența lor este dictată de motive 

legate de oportunitățile de a influența un anumit aspect sau problemă care are o legătură 

directă cu pescuitul. Aceasta, la rândul său, demonstrează recunoașterea pe care AC a 

obținut-o în timpul relativ scurt al activității sale ca un canal de prezentare a opiniilor și 

nevoilor organizațiilor sectoriale. AC este, de asemenea, văzut ca un instrument de 

interacțiune de succes cu partenerii de pe ambele părți ale graniței. În general, membrii AC 

consideră că sunt reprezentate interesele tuturor grupurilor din lanțul de producție. În cea 

mai mare măsură, acest lucru se aplică organizațiilor de pescari și procesatorilor de pește și 

produse din pește și, într-o măsură mai mică, comercianților și producătorilor de acvacultură. 

Organizațiile științifice și grupurile de utilizatori au fost evaluate ca fiind insuficient 

reprezentate. De asemenea, sunt date exemple specifice de interese care par din ce în ce mai 

mult legate de subiectele pe care AC le are în vedere, dar nu sunt reprezentate suficient sau 

deloc, de exemplu organizațiile neguvernamentale cu accent pe ecologie și dezvoltare, 

organizațiile științifice, precum și cele reprezentând turismul de coastă şi marin. Acestea sunt, 

de asemenea, grupuri la care ar putea fi dezvoltate campanii specifice pentru aderarea și 

participarea în viitor la activitatea BlSAC. În această parte a studiului este pusă și problema 

asigurării cofinanțării naționale de către Bulgaria și România, care ar compensa necesitatea 

plății cotizațiilor de către organizațiile care lucrează în folosul public. Această necesitate este 

văzută și de membri ca un obstacol în calea participării la AC a mai multor astfel de organizații 

și, într-o anumită măsură, limitează reprezentarea echilibrată a tuturor părților interesate în 

activitatea consiliului. Subiectul a fost menționat și de reprezentanții CE, potrivit cărora 

problema a fost pusă în fața autorităților naționale, dar deocamdată nu s-au înregistrat 

progrese în asigurarea sumei minime de finanțare suplimentară (la UE). Nevoia de 

autoparticipare financiară este, de asemenea, citată ca motiv pentru încetarea calității de 

membru în AC al organizațiilor neguvernamentale. 
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Funcționarea organizatorică a BlSAC este asigurată de un Secretariat. Opinia membrilor 

AC cu privire la eficiența activității sale poate fi apreciată ca fiind foarte bună și bună. În ciuda 

evaluărilor bune primite pentru activitatea Secretariatului, de remarcat specificul organizării 

BlSAC și prezența a două secretariate - român și bulgar. Observatorii de la CE sunt expliciți în 

recomandarea lor pentru unificarea necesară a acestei structuri pentru a optimiza costurile și 

a crea unitate și coerență în activitatea consiliului. Decizia de rotație a președintelui și a 

secretarului general la fiecare trei ani este, de asemenea, este indicată ca o provocare 

semnificativă pentru activitatea AC. O astfel de decizie nu creează o oportunitate pentru 

organizație de a beneficia de experiența acumulată și de cunoștințele dobândite ale 

persoanelor care conduc activitățile consiliului. Recomandarea în această direcție este ca 

președintele BlSAC să fie ales de majoritatea membrilor consiliului, fără o procedură fixă, așa 

cum se prevede în prezentul Statut. De asemenea, membrii Consiliului Consultativ apreciază 

calitatea pregătirii ședințelor BlSAC ca fiind bună. Cea mai mare pondere a răspunsurilor 

„excelent” se referă la calitatea organizării programelor anuale de lucru. Două treimi dintre 

membrii care au participat la sondaj consideră că timpul de discuție, revizuire și completare 

a proiectelor de opinii, decizii sau alte documente întocmite de participanții la ședințe și de 

membrii BlSAC este suficient, precum și că opiniile minoritare sau opiniile speciale asupra 

problemelor luate în considerare sunt reflectate corespunzator în procesul-verbal de 

întocmire a opiniilor și recomandarilor. În ceea ce privește activitatea Secretariatului, 

recomandările făcute vizează îmbunătățirea procedurilor de management, întocmirea de 

rapoarte financiare detaliate, precum și asigurarea unei mai bune comunicări. S-a semnalat o 

îmbunătățire în ultimii doi ani în pregătirea proceselor-verbale ale ședințelor, introducerea 

intrării și motivarea votului negativ la votul recomandărilor și opiniilor, precum și o 

îmbunătățire a comunicării și a timpului de trimitere a materialelor. Având în vedere munca 

consiliului cu cele două limbi principale ale membrilor - bulgară și română, depășirea 

problemelor tehnice existente cu traducerea din română în bulgară și invers a fost identificată 

ca o necesitate specifică. 

La sfârșitul raportului, există cinci recomandări principale pentru îmbunătățirea activității 

BlSAC: 

1. Optimizarea structurii organelor de conducere și executive ale BlSAC, inclusiv 

asigurarea sustenabilității în îndeplinirea funcțiilor de Președinte al ExCom, 

planificarea creării funcției de Vicepreședinte al ExCom și optimizarea structurii 

Secretariatului. În ceea ce privește utilizarea optimă a experienței și capacității 

acumulate, care au fost create în timpul îndeplinirii funcțiilor de Președinte al ExCom, 

ar trebui prevăzute măsuri pentru modificarea Statutului organizației pentru a 

prelungi mandatul Președintelui (și al Secretarului General). Aplicarea principiului 

economiei și crearea oportunităților de gestionare eficientă a implementării necesită 

căutarea unei abordări de consolidare a managementului operațional într-un singur 

Secretariat al AC. 

2. Crearea condițiilor de promovare a participării active a membrilor BlSAC la activitatea 

consiliului prin asigurarea accesului la materiale analitice de calitate pentru PCP și 

instrumentele de implementare a acestuia, precum și prezentarea de proiecte reale și 
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bune practici pentru munca comună a reprezentanților sectorului pescuitului și ai 

părților interesate. 

3. Consolidarea, planificarea și furnizarea de resurse pentru îmbunătățirea organizării 

muncii, comunicarea eficientă cu membrii, precum și atragerea altora noi, pregătirea 

analizelor și rapoartelor necesare într-un mod fiabil și transparent, asigurând 

traducerea de calitate și diseminarea informațiilor către părțile interesate. 

4. Încurajarea participării organizațiilor științifice la activitatea BlSAC în conformitate cu 

nevoile temelor luate în considerare de consiliu, incluse în programele de lucru. 

Coordonarea nevoilor de date științifice cu oportunitățile și programele de cercetare. 

Atragerea de experți și reprezentanți ai comunității științifice pentru a participa la 

pregătirea opiniilor și recomandărilor. 

5. Extinderea reprezentării organizațiilor sectoriale și a organizațiilor părților interesate 

în BlSAC. Prezentarea obiectivelor consiliului și atragerea de noi membri pentru a 

asigura reprezentarea și calitatea recomandărilor și opiniilor pregătite. Îmbunătățirea 

comunicării și prezentării obiectivelor și activităților BlSAC către publicul larg și 

promovarea sustenabilității și a inițiativelor comune pentru atingerea obiectivelor 

PCP. 

Urmează comentariile: 

Dl. Daniel Buhai: Mulțumesc pentru evaluarea pregătită, menționând că în opinia sa, 

în cea mai mare parte, raportul este întocmit profesional, dar există și o evaluare 

subiectivă. Aceasta se referă la două aspecte – unul este prima recomandare pentru 

rotația managementului și extinderea termenului pentru aceasta. Acest principiu a fost 

adoptat în cadrul unor lungi negocieri între membrii fondatori bulgari și români ai BlSAC 

și tocmai acest principiu a făcut posibilă crearea acestui Consiliu Consultativ. Poate că 

întrebări mai clarificatoare din partea „Strategma” cu privire la acest principiu ar fi dat 

claritate în această chestiune, pentru că, de exemplu, dr. Yordan Gospodinov a fost ales 

secretar general la înființarea BlSAC, după 3 ani deținând funcția de președinte, iar după 

mai mult de 3, este din nou secretar general. În acest sens, există o mare continuitate și 

sustenabilitate în îndeplinirea acestor două funcții, nu așa cum se susține în 

Recomandarea 1. 

Ca un alt aspect subiectiv, domnul Buhai a subliniat din nou în recomandarea 1 – 

unificarea celor două secretariate din România și Bulgaria și separarea biroului: această 

decizie este din nou rezultatul unei lungi discuții și a fost o condiție pentru crearea BlSAC. 

Secretariatul funcționează bine, dar este îngreunat de birocrația mare din Bulgaria - de 

exemplu, înregistrarea domnului Buhai ca președinte al BlSAC a durat un an și trei luni. Pe 

de alta parte, faptul ca sediul BlSAC este în Bulgaria nu permite organizațiilor și 

companiilor românești să facă donații, profitând de marile reduceri de taxe pe care statul 

român le permite, daca acestea sunt facute unei organizații cu un cod fiscal românesc. 

Dacă se ține cont de această recomandare de unificare a birourilor într-unul singur și se 

îndreaptă în direcția implementării ei, este foarte posibil să se ajungă la desființarea 

BlSAC. Părerea domnului Buhai este că, poate, referitor la această recomandare, 

Strategma ar fi trebuit să facă un studiu mai aprofundat cu întrebări suplimentare 
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adresate membrilor. În ceea ce privește restul recomandărilor, acestea sunt dezvoltate 

profesional. 

Doamna Stanka Delcheva: a presupus că această recomandare către BlSAC ar provoca 

reacții similare. Este dreptul Comitetului Executiv al BlSAC să decidă cum ar trebui să 

funcționeze consiliul și unde ar trebui să fie amplasate structurile, precum și care vor fi 

procedurile de alegere a Președintelui și Secretarului General. Prima recomandare a 

„Strategma” este dictată de două motive principale: - în primul rând, la revizuirea modului 

de funcționare a celorlalte Consilii Consultative, BlSAC este singurul cu două birouri în cele 

două state membre, iar recomandarea a fost făcută din din punctul de vedere al 

principiului economiei. Acest motiv este susținut și de opinia reprezentanților CE care au 

participat la sondaj. În ceea ce privește principiul rotației și procedura de alegere a 

Președintelui, „Strategma” nu consideră că ar trebui să existe rotație. Este normal ca 

organele de conducere să aibă un mandat, dar recomandarea vizează mai degrabă 

prelungirea duratei acestui mandat, astfel încât BlSAC să profite la maximum de 

capacitatea persoanei alese în funcția de Președinte, dar desigur că acesta este o 

chestiune pe care ExCom trebuie să o decidă singur. „Strategma” a făcut doar 

recomandări, acestea nu sunt de natură obligatorie, ci sunt doar puncte importante 

pentru îmbunătățirea activității BlSAC și provin din comentariile membrilor și 

observatorilor CE. Acestea au fost primele două lucruri cărora CE le-a acordat atenție – 

prezența a două birouri și mandatul scurt cu rotație obligatorie. 

Doamna Dimitrina Kostova: Evaluarea externă a fost făcută profesional și este 

independentă. Indiferent dacă membrii BlSAC sunt de acord sau nu, nu contează și 

raportul nu poate fi schimbat. Recomandările au fost făcute conform unei analize 

cuprinzătoare a activității BlSAC și nu sunt obligatorii. 

Dl Yordan Gospodinov: Durata mandatului este stabilită în Statutul BlSAC și este de 

competența Comitetului Executiv să decidă dacă ar trebui schimbat. 

Domnule Laurențiu Mirea: „Federația Organizațiilor de Pescuit din Marea Neagră”, al 

cărei președinte este, are o lungă istorie în BlSAC. Ei au făcut parte inițial din membrii 

fondatori ai acestui Consiliu Consultativ, apoi și-au încetat calitatea de membru, iar acum 

în 2022 au redevenit membri. BlSAC are intenții foarte bune, dar întâmpină mari dificultăți 

în lucrul cu legislațiile din România și Bulgaria, deoarece ambele sunt foarte complicate și 

nu sunt sincronizate. Din 2007, de când România a devenit membră a UE, toată lumea 

spera să devină europeană, dar realitatea dură arată că acest lucru nu se întâmplă. Există 

legi europene, dar nu se aplică în cele două state membre - Bulgaria și România. Cu 

această ocazie, este foarte greu de solicitat BlSAC să obțină anumite rezultate în ceea ce 

privește implementarea PCP, deoarece este greu de implementat în realitate. 

Dna Stanka Delcheva: O evaluare a activității BlSAC este o viziune externă, iar pentru 

ea personal este o oportunitate pe care Consiliul Consultativ o poate folosi pentru a-și 

îmbunătăți activitatea. Ceea ce contează cel mai mult este părerea membrilor despre 

funcționarea BlSAC. Este bine să ne uităm la modul în care funcționează celelalte Consilii 

Consultative, care au membri din mai mult de două țări, și bineînțeles trebuie luate în 
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considerare și specificul regiunii. Recomandările făcute sunt de natură informativă, iar 

dacă vor fi implementate este o chestiune de decizie a conducerii BlSAC. 

Domnul Yordan Gospodinov: Recomandarea de prelungire a mandatului Președintelui 

și Secretarului General este rezonabilă, citând ca exemplu ceea ce s-a întâmplat cu 

intrarea domnului Buhai în calitate de președinte al BlSAC. Acest lucru a durat mai bine 

de un an, iar Președintele mai are deja aproximativ un an și jumătate de mandat. 

La punctul 9 al ordinii de zi-Diverse: Dna Ivelina Voynova, președintele „Asociației 

Naționale Coasta Bulgară a Mării Negre” a făcut o declarație în legătură cu cadrul național 

prioritar de acțiune în cadrul Natura 2000 în domeniul biodiversității, grație discuțiilor 

organizate de NABBS cu Ministerul Mediului și Apelor și contractorul companiei, care 

realizează cadrul național de acțiune prioritară. Include stimularea financiară a capturilor 

de roci subdimensionate și scoică albă. Cadrul național de acțiune prioritar Natura 2000 

prevede 3 interdicții lunare pe an și compensații în această perioadă pentru cei implicați 

în recoltarea midii albe. Totul este înregistrat în Agenția Executivă pentru Mediu și Apă. 

Parlamentul European a adoptat și jurnalul oficial al UE a publicat în urmă cu aproape o 

lună un Regulament, prin care se exceptează de la normele de mediu în construcția 

oricărui tip de surse pentru așa-numita energie verde - generatoare eoliene, baterii solare, 

hidrogen. energie, biomasă. Fereastra este deschisă timp de 18 luni. 

În ceea ce privește schimbările din Comitetul Executiv: Nu are sens să încetăm 

prematur funcționarea acestui Comitet Executiv și să alegem unul nou la următoarea 

ședință a Adunării Generale. Nu există niciun obstacol pentru ca ExCom să lucreze cu un 

membru mai puțin. 

Domnule Yordan Gospodinov: și-a exprimat dorința de a merge la Zilele Maritime 

Europeane, de la Brest, la sfârșitul lunii mai. 

Dl. Daniel Buhai: a recunoscut ca un neajuns faptul că BlSAC nu și-a adresat 

recomandările pentru 2022 către DG MARE. De acum înainte, fiecare recomandare a 

BlSAC ar trebui să fie adresată și CE. 

Dna Lyubov Georgieva: recomandările privind problemele naționale nu pot fi adresate 

CE. CE nu poate interveni în legislația națională. 

Domnul Daniel Buhai: conform Regulamentului de funcționare a Consiliilor 

Consultative, principiul principal este implementarea politicii europene în legislațiile 

Bulgariei și României. 

Dna Lyubov Georgieva: într-un astfel de caz, nu este vorba de o recomandare către CE, 

ci de informare că există o anumită problemă. BlSAC ar trebui să încerce să găsească 

subiecte și probleme în care CE se poate implica. 

Dl. Yordan Gospodinov: se poate face o recomandare către CE să creeze software 

pentru raportarea electronică a capturilor de pescuit la scară mică. O altă propunere de 

recomandare ar putea fi despre decarbonizare și dotarea navelor cu motoare electrice - 

pentru a evidenția faptul că navele din Marea Neagră sunt mici și nu pot folosi tehnologia 

existentă, care este cu baterii grele. În ceea ce privește parcurile eoliene care se 
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construiesc în Marea Neagră - o propunere de compensare a zilelor de pescuit ale navelor 

din aceste zone pentru o perioadă lungă de timp - de exemplu 20 de ani. 

Dl. Daniel Buhai: referitor la evaluarea externă a BlSAC și recomandarea nr. 1 a 

„Strategma” Ltd pentru implementarea principiului economiei și reducerea costurilor 

pentru Secretariatul BlSAC, dna Mihaela Cândea-Mirea a verificat modul în care alte 

Consilii Consultative funcționează și a constatat faptul ca multe dintre activități sunt 

desfașurate de firme externe și nu intră ca post de "Salarizare" pentru secretariat. Acestea 

sunt - contabilitatea, procesele-verbale ale ședințelor, organizarea ședințelor, conducerea 

grupurilor de lucru etc. Din punct de vedere economic, bugetul BlSAC este cel mai mic în 

comparație cu toate celelalte Consilii Consultative.  

 

Procesul-verbal al ședinței a fost redactat de – doamna Elena Peneva 

 

Președinte BlSAC – domnul Daniel Buhai 

 


