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MINUTĂ 

A întâlnirii Focus Group 4 a BlSAC , 23 noiembrie 2022 

Subiect: „Captura accidentală a speciilor vulnerabile” 

 

Pe 23 noiembrie 2022, la Hotelul Continental Forum, Constanța, România, a avut loc o întâlnire 

a focus grupului 4 al CCMM pe tema: „Captura accidentală a speciilor vulnerabile” și prin link video 

ZOOM. 

La întâlnirea online au participat în calitate de invitați: doamna Pinelopi Belekou - DG Afaceri 

Maritime și Pescuit al CE, doamna Steliana Bejan APM Constanța, doamna Oana Stancovici - APM 

Constanța, doamna Bianca Whiles - DG MARE, doamna Laura Rull del Aguila – DG MARE, Dr. Victor 

Nița - Institutul „Grigore Antipa”, Constanța, Dr. Otilia Mihai - Ministerul Mediului din România, Conf. 

Dr. Violin Raykov - Institutul de Oceanologie Varna, Doamna Dimitrina Chakarova - IARA, Doamna 

Polina Tsoneva - „Strategma” OOD, Doamna. Tihomira Trifonova - „Strategma” OOD. 

Întâlnirea a fost deschisă de domnul Yordan Gospodinov: tema speciilor vulnerabile este 

deosebit de importantă pentru Marea Neagră. 

Urmează o prezentare a domnului Costin Timofte de la ONG „Mare Nostrum” pe tema „Marea 

Neagră fără plase de pescuit (Net free Black Sea)".  Prezentarea începe cu modul în care poluarea Mării 

Negre este legată de capturile accidentale. Atingând un nivel global și transfrontalier, problema 

deșeurilor marine este generată de modele nesustenabile de producție și consum; managementul 

deficitar al deșeurilor solide; lipsa infrastructurii; implementarea insuficientă a cadrelor legale și, nu 

în ultimul rând, lipsa resurselor financiare. Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) a 

prezentat opinia că Marea Neagră este de două ori mai poluată cu deșeuri marine decât Marea 

Mediterană, 85 % din aceste deșeuri fiind din plastic. Din cauza poluării ridicate, UE introduce multe 

politici și strategii de mediu pentru combaterea deșeurilor marine. Acestea sunt Strategia Marină și 

Pactul Verde. 

Pescuitul este una dintre cele mai vechi activități susținute de om de-a lungul istoriei. 

Dezvoltarea sa la nivelul actual a început la sfârșitul secolului al XIX-lea. În prezent, există 4.600.000 

de nave de pescuit comercial în întreaga lume și, în fiecare an, 640.000 de tone de plase, fire și capcane 

folosite în pescuitul comercial sunt aruncate și abandonate pe mare. În prezent, peste 136.000 de 
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mamifere marine sunt prinse în unelte de pescuit. Numărul de specii afectate de captarea sau ingestia 

de resturi de pescuit s-a dublat din 1997, de la 267 la 557 de specii: afectând 66% dintre mamiferele 

marine și 50% dintre păsările marine. 

În ultimul deceniu, mediul academic, ONG-urile și industria pescuitului au tras un semnal de 

alarmă cu privire la aceste unelte de pescuit abandonate, pierdute sau aruncate (ALDFG) - numite și 

„unelte fantomă” - și impactul lor asupra mediului acvatic. Ele reprezintă o amenințare semnificativă 

pentru habitatele marine și biodiversitatea, deoarece le modifică și afectează, de asemenea, 

compoziția fizică și chimică a sedimentelor marine. Este nevoie de aproximativ 600 de ani pentru ca 

plasele fantome să se descompună în mod natural. Toate plasele făcute vreodată, abandonate și 

nedescoperite, se află încă pe fundul mării. 

Proiectul „Net free Black Sea” al ONG-ului Mare Nostrum este o inițiativă introdusă la nivel 

local și are mai multe scopuri: 

• Îndepărtarea uneltelor de pescuit fantomă din două zone dintre Capul Midia și Vama Veche; 

• Crearea unei rețele de lucru pentru transferul eficient de cunoștințe între lumea cercetării, 

industrie, administrația locală și comunitățile locale; 

• Creșterea gradului de conștientizare cu privire la daunele sociale, economice și de mediu 

cauzate de ALDFG în regiunea Mării Negre. 

Perioada de implementare este din mai 2022 până în aprilie 2023 și este susținută financiar 

de Small Grants Program al Ocean Conservancy și Global Ghost Gear Initiative, unde ONG-ul Mare 

Nostrum este singura organizație membră din Marea Neagră. 

Rezultatele de până acum sunt: aproximativ 750 kg de plase fantomă îndepărtate; promovarea 

proiectului în presă, s-au desfășurat și 2 evenimente de sensibilizare - o expoziție în Complexul Muzeal 

de Științe ale Naturii și o expoziție vizuală de plase recuperate din Marea Neagră, în Centrul Comercial 

Vivo din Constanța. 

Aceasta este urmată de o proiecție a unui scurt videoclip despre procesul de colectare a 

plaselor abandonate. 

Până la sfârșitul proiectului, un minim de 250 kg de plase abandonate vor fi în continuare 

îndepărtate, punctele de colectare pentru aceste tipuri de deșeuri vor fi raportate pe portalul/aplicația 

Global Ghost Gear Initiative și va fi organizat un atelier pentru părțile interesate pentru a dezvolta și 

implementa noi măsuri pentru reducerea deșeurilor marine provenite din pescuit. 

Urmează comentariile: 

Domnul Laurențiu Mirea: Inițiativa ONG-ului Mare Nostrum este foarte bună. Pentru România, 

Ministerul Mediului nu a luat nicio măsură, deși se spune că ar fi dispus. Este foarte important ca 

pescarilor să se ofere stimulente financiare pentru colectarea deșeurilor din mare. 

Dl. Yordan Gospodinov: ideea Focus Groupului, care este captura accidentală de specii 

vulnerabile, este mutată, dar ca o completare spune că CCMN a început să lucreze pe tema deșeurilor 

marine încă din 30 mai 2018 în orașul Burgas cu organizarea mesei rotunde. 

Dna Pinelopi Belekou: mulțumesc ONG-ului Mare Nostrum pentru prezentare, dar subiectul 

focus-grupului din cadrul CCMN este captura accidentală de specii vulnerabile. Important este că așa-

numitele plase fantomă dăunează vieții marine, dar trebuie pus accent pe interrelația dintre 

activitatea de pescuit și speciile vulnerabile. Este de înțeles că CCMN dorește să discute un volum mare 

de subiecte legate de pescuit, dar prioritățile trebuie subliniate clar. În ceea ce privește lipsa de 
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motivație pentru colectarea deșeurilor marine, membrii CCMN ar trebui să apeleze la statele membre, 

pentru că acestea decid care ar trebui să fie strategiile de protecție a mediului marin și de colectare a 

deșeurilor. Fondurile sunt disponibile în noul program de pescuit și acvacultură. Subiecte importante 

pentru Marea Neagră sunt protecția speciilor de sturioni, cetacee și reducerea capturilor accidentale. 

Toți membrii CCMN trebuie să lucreze activ și să monitorizeze proiectul Blacksea4fish și studiul pilot 

făcut pe cetacee din Marea Neagră despre modul în care acestea sunt prinse în plasele de calcan, 

pentru că așa se întâmplă. A fost inițiat pe baza informațiilor date chiar de pescari, pentru că ei sunt 

cei care văd cel mai bine ce se întâmplă în mare. Acest proiect va testa echipamentele și metodele de 

pescuit. Este foarte important ca pescarii să raporteze capturile accidentale de specii de sturioni în 

timpul perioadelor de depunere a icrelor. Orice informație pentru statele membre, pentru GFCM și CE 

este necesară pentru a proteja speciile și pentru a echilibra mediul marin. În concluzie, dna Belekou a 

invitat membrii CCMN să participe la proiectele de captură accidentală de cetacee și calcan. CE va 

continua să lucreze cu statele membre pe tema speciilor vulnerabile. În pescuitul calcanului există un 

exemplu clar al modului în care sacrificiile pot fi răsplătite. Termenul „sacrificii” se referă la toate 

măsurile impuse pentru pescuitul acestei specii și protecția mediului marin. GFCM a adoptat o decizie 

de transfer al cotei neexploatate din 2021 în 2023. 

Domnul Yordan Gospodinov: Și anul acesta vor fi probleme în contabilizarea cotei de calcan în 

Bulgaria, deoarece pescarii au fost limitați din cauza războiului din Ucraina. Unele dintre nave nu au 

intrat în mare din cauza fricii legate de mine. Pe de altă parte, piețele și comerțul liber au fost 

perturbate, iar prețurile combustibililor au crescut foarte mult. Vin semnale de la mulți pescari că nu 

își pot îndeplini cota alocată. Mai este puțin timp până la sfârșitul anului, dar condițiile de pescuit sunt 

dificile și în decembrie. Există, de asemenea, un alt tip de pescuit sezonier care exclude faptul că, 

pentru calcan, este vorba despre prinderea de pălămidă, lufar, zargan și safrid. Din acest motiv, CCMN 

avertizează că în acest an este posibil să existe o neîndeplinire a cotei de calcan din nou. Cel mai 

probabil, sectorul pescuitului va solicita din nou CE transferarea cotei din 2022. În ceea ce privește 

speciile vulnerabile, toate speciile de sturioni prinse sub formă de captură accidentală sunt returnate 

în mare, acest lucru putând fi verificat și în registrele de pescuit. În Bulgaria, ca și în România, pescarii 

păstrează specii de cetacee și sturioni. În viitor, CCMN va invita reprezentanți ai proiectului de 

Blacksea4fish și va participa la întâlnirile acestora. 

Domnul Daniel Buhai: multumesc doamnei Pinelopi pentru informatiile oferite. Mai ales in 

România, în ceea ce privește capturile accidentale de sturioni din zona Deltei Dunării, acolo pescuitul 

se face după limita izobatica, care este de 20 m, iar reproducerea acestei specii este sub 20 m. Navele 

mari angajate în pescuitul șprotului și rapană, lucrează după o adâncime de 20 m, iar capturile 

accidentale sunt minime. Un alt aspect foarte important este introducerea plaselor monofilament 

pentru prinderea calcanului, care a devenit posibilă în urma unui studiu științific realizat de Institutul 

„Grigore Antipa”, împreună cu asociația „RO-Pescador”. Sondajul în sine a fost finanțat de membrii 

acestei asociații, care au furnizat nave, echipaj și fonduri pentru desfășurarea acestuia. În concluzie, 

se poate spune că majoritatea cercetărilor științifice desfășurate în România sunt la inițiativa și cu 

asistența asociațiilor de pescuit și nu a autorităților. Nu în ultimul rând, trebuie menționate pierderile 

suferite de sectorul de pescuit din cauza războiului din Ucraina, pentru care CE a reacționat foarte 

rapid și a pregătit un cadru legislativ pentru stabilirea despăgubirilor, iar CCMN a transmis și o 

recomandare cu propuneri de criterii de acordare de ajutoare, încă din primăvară, dar până acum nu 

a fost întocmit nici un cadru de către guvernul român pentru o astfel de asistență. Prin aceasta, CCMN 

dorește să avertizeze despre implementarea lentă a unor măsuri luate la nivel european, care sunt 

esențiale pentru sector. 
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Domnul Yordan Gospodinov: Și pescarii bulgari așteaptă ajutor din cauza războiului din 

Ucraina, iar în câteva zile va începe procedura. În acest caz, organul de conducere din Bulgaria și-a 

făcut treaba și până la sfârșitul anului va avea loc o recepție a documentelor pentru acordarea 

despăgubirilor. Pe 25 noiembrie se întâlnește comisia de monitorizare unde se vor vota criteriile. 

Urmează închiderea ședinței. 

 

Proces-verbal realizat de: doamna Elena Peneva 

 

Președinte CCMN: Domnul Daniel Buhai 

 


