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Minuta

Intalnirii Comitetului executiv al BlSAC
27 septembrie 2019
Pe data de 27 septembrie 2019, La Constanta, la hotelul Ibis, a avut loc o reuniune a Comitetului
Executiv al BlSAC cu următoarea ordine de zi

10.30 -10.45 1. Cuvânt de bun venit și prezentare din partea președintelui BlSAC, alegerea
șefului de ședință și reporter.
10.45-11.00 2. Determinarea locului, data, ora și ordinea de zi a Adunării Generale anuale a
BlSAC;
11.00 - 12.00 3. Propunere de întâlniri pentru 2020, idei pentru grupurile de lucru;
12.00-12.30 4. Prezentarea și adoptarea propunerii bugetare pentru 2020;
12.30-13.00 5. Prezentarea recomandărilor emise și răspunsurile autorităților. Propunere de noi
recomandări;
13.00-14.00 - Prânz
14.00 -14.30 6. Propuneri și comentarii cu privire la Programul de lucru 2020;
14.30- 14.50 7. Raport din sesiunea de referință pentru evaluarea calcanului în Marea Neagră iulie 2019;
14,50 8. Altele;
15.00 9. Concluzii

După analiza listei de participanti, in conformitate cu imputernicirile valabile ale membrilor, s-a
constatat prezența cvorumului și indeplinirea conditiilor pentru intalnirea Comitetului Executiv
(ExCom). Au fost prezenți 6 din 10 membri ai ExCom, 4 din partea bulgara si 2 din partea romana,
au fost absenți reprezentanții ai NGO “Friends of the Black sea”, Association “Ivan PatzaichinMila23”, Association “RO-PESCADOR”, Fishermen's Association of Tomis Port .
Incepand cu punctul 4, cvorumul a fost reprezentat de 7 membri (4 din partea bulgara si 3 din
partea romana)
În cadrul punctului 1 al ordinii de zi: Domnul Yordan Gospodinov a fost numit și ales președinte
al ședinței, doamna Mihaela Mirea raportor si doamna Elena Peneva, numaratorul voturilor.
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Voturi PENTRU - 6 voturi

În cadrul punctului 2 al Agendei: Dl Gospodinov a propus ca loc pentru desfasurarea Adunarii
Generale, orasul Varna, Bulgaria, iar ca agenda sa pastreze formatul de anul trecut (Deschidere,
Cuvant din partea invitatilor, Programul pentru 2020, Bugetul pentru 2020, Taza de membru
pentru 2020, Alegerea auditorului, Propuneri pentru grupurile de lucru, Altele). Doamana Mihaela
Mirea a propus ca perioada de desfasurare a Adunarii Generale 13-14.11.2019, cu un grup de
lucru pe data de 12.11.2019.
Voturi PENTRU - 6 voturi

În cadrul punctului 3 al ordinei de zi: Pentru realizarea propunerii de program de lucru pentru
2020, dl Gospodinov a solicitat ca secretariatul sa intrebe DG Mare despre intalnirile programate
pentru 2020.
Au fost solicitate propuneri pentru subiectele grupurilor de lucru si s-a propus ca toti membrii sa
fie intrebati despre aceste propuneri. Dl Paiu a solicitat ca secretariatul sa transmita prin mail
programul de anul acesta, impreuna cu programul grupurilor de lucru si stadiul evolutiei pe fiecare
grup de lucru. Dna Mirea a confirmat ca se va transmite un e-mail cu Programul pentru 2019,
Recomandarile elaborate si tematica grupurilor de lucru din acest an. La propunerea dlui
Gospodinov s-a stabilit ca maiul va contine mai ales link-uri catre documentele de pe site pentru
a nu incarca serverele.
Propunerile preliminarii de subiecte de abordat pentru 2020 sunt: Trasabilitatea capturii, punctele
de acostare, 2 mese rotunde.
Propunerile au fost adoptate cu 6 voturi - PENTRU.

La punctul 4 al ordinii de zi a fost discutata propunerea de buget pentru anul 2020. Dna Mirea a
facut o prezentare a propunerii consolidate realizate de secretariat mentionand ca:
-

bugetul se va diminua pe cateva categorii care nu au fost cheltuite in anii precedenti: costurile
cu biroul din Romania, traducerile, taxele bancare, precum si la intalnirile BlSAC (datorita
scaderii numarului de membri).

-

membrii pot veni cu sugestii pentru tipurile de materiale imprimate

Dl Gospodinov a adus in attentive necesitatea de a achita taxele de membru restante pentru anul
in curs, lansand termenul de final de octombrie.
Luand in calcul executia bugetului pe 2019, dna Ivelina a mentionat ca se vor inregistra economii
de 5000-10 000 euro. Dl Kanariev a propus sa fie realizata o calatorie la BSEC - Istanbul pentru
a discuta modalitati de colaborare. Secretariatul va face o intrebare catre DG Mare daca aceasta
calatorie poate fi realizata din banii BlSAC.
Voturi PENTRU - 7 voturi (Cu participarea Asociației Pescarilor din Portul Tomis.)

La punctul 5 al ordinii de zi dna Mirea a prezentat recomandarile trimise pana in acest moment
de catre Secretariat ca urmare a desfasurarii grupurilor de lucru:
-

recomandare privind SSF

-

recomandare privind deseurile marine
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-

recomandare catre Parlamentul Bulgariei cu privire la camparea pe plaja

-

recomandare cu privire la calcan

-

recomandare cu privire la clasificarea apelor

Sunt in lucru alte 2 recomandari ca rezultat al discutiilor din data de 25 si 26 septembrie.
Dl Gospodinov a sugerat ca de acum inainte recomandarile sa fie formulare ca din partea
ExCom si nu doar din partea Grupurilor de lucru deoarece, Comitetul Executiv aproba aceste
recomandari si este structura reprezentativa a BlSAC.
La punctul 6 al ordinei de zi: au fost solicitate membrilor propuneri pentru programul din 2020 si
inainte cu 10 zile de Adunarea Generala sa fie transmis in draft catre toti membrii.
Voturi PENTRU - 7 voturi
La punctul 7 din ordinea de zi: Dl Gospodinov a prezentat concluziile intalnirii GFCM dedicate
mangementului stocurilor de calcan. Raportul s-a regasit in documentele de lucru si din pacate
unele informatii raman confidentiale pana la publicarea de catre GFCM. Roll dl Gospodinov in
intalnire a fast acela de observator, fara a avea dreptul de a participa sau lua cuvantul.

La punctul 8 din ordinea de zi: Dl Florin Luchian a solicitat acordul ExCom de a elabora o
scrisoare de notificare catre DG Mare, referitoare la ambarcatiunile auxiliare din Romania. Textul
va fi pregatit in romana, engleza si bulgara si circulat intre membrii ExCom pentru a-l aproba.
Dl Gospodinov a propus sustinerea acestei scrisori cu dovezi, eventual scrisori ANPA.
Voturi PENTRU - 7 voturi

Dna Kostova a mentionat oportunitatea de a trage finantare pentru pescarii mici pentru
asigurarea sigurantei in munca prin Programul de Pescuit din Bulgaria. Va veni cu informatii
detaliate pe mail si cu propunere de recomandare pentru a imbunatati capacitatea de atragere a
acestor fonduri pentru pescarii la scara mica.

Dl Luchian a solicitat ca suma ramasa necheltuita pentru avocat sa fie folosita pentru contractarea
unui avocat din Romania. Dl Gospodinov a solicitat ca aceasta contractare sa fie justificata prin
raportul de activitate al avocatului.
Voturi PENTRU - 7 voturi

La punctul 9 din ordinea de zi: Dl Gospodinov a reamintit faptul ca daca in 5 zile nu se primeste
raspuns de la membrii pentru recomandari, se considera acrod tacit.

Inchiderea ședinței.
Raportor: doamna Mihaela Mirea.

Președinte al BlSAC: Yordan Gospodinov
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