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Minuta 

Întâlnirii Grupului de lucru 5 al BlSAC 

 

Întâlnirea Grupului de Lucru 5  ’‘  – Colectarea și punerea în aplicare a acțiunilor și 

inițiativelor menite să mențină un sistem de securitate, sănătate și control al pescuitului la 

scară mică și al pescuitului comercial, pentru a crea condiții mai bune, ținând cont de toate 

subsectoarele de pescuit: acvacultură , centre de descărcare, de primă vânzare, centre de 

prelucrare, depozitare, transport, comerț și trasabilitate. ’’ 

Pe 30 septembrie 2020 în Bulgaria, Varna, Complex Sf. Constantin și Helena, Astor 

Garden Hotel, a avut loc o reuniune a grupului de lucru 5 al BlSAC cu următoarea ordine de 

zi: 

1. Deschiderea ședinței, prezentarea participanților - Dr. Yordan Gospodinov-președinte al BlSAC, 

conducător al grupului de lucru; 

2. Prezentarea recomandării din partea WG din 2019 - Mihaela Mirea; 

3. Revizuirea sistemului UE de control al pescuitului - Noi prevederi privind trasabilitatea - Mihaela 

Mirea, după o prezentare a DG Mare; 

4. Opiniile autorităților, stiatuația reală și perspectivele; 

5. Starea clasificării corpului de apă, acțiunile BlSAC și ale autorităților; 

6. Concluzii, text preliminar de recomandare. 

La întâlnire au participat în calitate de invitați și participanți conf. Univ. Prof. Galin Nikolov - director 

executiv NAFA Burgas, domnul Dimitar Valkov - ANAF, conf. Prof. Elitsa Petrova IRR Varna, conf. Univ. 

Violin Raykov - Institutul de Oceanologie, Varna, Domnul Vladimir Stoyanov „Pescuitul la Marea 

Neagră” Burgas, domnul Nikolay Pavlov „Ding și colab.” Burgas. 

Domnul Gabriel Popescu de la ANPA Constanța s-au alăturat prin conexiune video. 

Ședința a fost deschisă de președintele BlSAC, dl Yordan Gospodinov. Participanții și invitații 

la întâlnire salută membrii BlSAC. Salutări de la domnul Galin Nikolov și domnul Gabriel 

Popescu. 
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Dna Mihaela Candea-Mirea a prezentat activitatea anterioară a BlSAC din 2019, precum și 

extrase dintr-o prezentare a dlui Laurence Cordier de la - DG Mare - Unitatea D4, sustinuta pe 

data de 10 -10-2019: „Revizuirea sistemului UE de control al pescuitului - noi dispoziții privind 

trasabilitatea”. Următoarele modificări ale dispozițiilor privind trasabilitatea pot fi observate 

ca fiind mai semnificative: 

 Clarificarea normelor privind loturile de produse pescărești și de acvacultură - noul articol 

56a; 

 Conectarea unui lot specific de produse pescărești la o debarcare specifică de către o navă 

de pescuit din UE - eliberarea unui număr de identificare a expediției de pescuit; 

 Digitalizare - informații de trasabilitate, înregistrate și transmise electronic; 

 Sunt acoperite și produsele importate și prelucrate; 

 Definirea clară a domeniului de aplicare al dispozițiilor de trasabilitate; 

 Digitalizarea capturilor INN și introducerea unui certificat de captură (CATCH). 

 Domeniul de aplicare al regulilor lotului și al informațiilor de trasabilitate se aplică peștilor 

proaspeți și congelați, fileurilor, peștelui uscat, sărat, afumat, crustaceelor și moluștelor, 

precum și conservelor de pește, crustaceelor și moluștelor. Sunt excluse din domeniu făina 

făcută din pești, crustacee și moluște, improprii consumului uman sau hranei pentru 

animale și algele. 

Diiscuții: 

Domnul Dimitar Valkov a explicat că numărul de identificare al unei expediții de pescuit 

(excursie) va fi generat din jurnalul electronic și va înlocui numărul de pe pagina jurnalului de 

pescuit. 

Referitor la recomandarea BlSAC trimisă DG MARE și MAFW din Bulgaria (numărul 062 / 

23.10.2019) privind pescuitul la scară mică și propunerea de a declara captura prin SMS, va fi 

suficient de clar cine trimite SMS-ul? Informațiile trimise pot fi urmărite și cât de fiabile sunt 

acestea? Dna Mihaela Cândea a explicat că utilizarea cuvântului SMS este doar o sugestie și, 

mai degrabă, ideea a fost pentru o aplicație mobilă care să înregistreze capturile și să fie ușor 

de utilizat de către pescarii la scară mică. 

Dl Gabriel Popescu: ANPA România a vorbit deja cu un subcontractant extern despre o 

aplicație de securitate și stocare a bazei de date - scopul este de a colecta informații despre 

capturile navelor de pescuit atât la scară mare mari, cât și la scară mică mici. Ideea este că 

această aplicație poate fi utilizată prin intermediul unui telefon mobil și că datele de captură 

trimise de pescar pot fi introduse direct în baza de date națională. Această aplicație va fi 

utilizată pe bază de nume și parolă și astfel sistemul va înțelege de unde provin informațiile și 

vor putea fi urmărite. 

Domnul Yordan Gospodinov a comentat că recomandarea BlSAC din 2019 este o propunere, 

datorită faptului că în acest moment controlul se concentrează în principal pe navele de 
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pescuit mai mari. Pescarii la scară mică completează un formular în Bulgaria o dată pe lună și 

aceasta este o condiție prealabilă pentru ascunderea datelor privind capturile. 

Domnul Florin Luchian a explicat că și în România navele mari sunt controlate în principal - 

sunt monitorizate de căpitănii și poliția de frontieră. Cu o oră înainte ca nava să intre în portul 

de debarcare, comandantul este obligat să cheme inspectorul ANPA. Dar această cerință nu 

se aplică ambarcațiunilor mici. 

Dna Dimitrina Kostova a abordat subiectul pescuitului recreativ și cantitatea de pește pe care 

o prind bărcile rapide. Conform datelor neoficiale, poate ajunge până la 100 kg pe călătorie, 

care este pescuit INN. Aceste bărci pleacă de obicei noaptea și se întâmplă adesea să distrugă 

plasele de pescuit. În același timp, în legea cu privire la pescuit și acvacultură lipsește un text 

care să controleze activitatea acestor bărci rapide, deoarece acestea nu se află în registrul 

navelor de pescuit. 

Dl Nikolay Pavlov: Aceste scutere și bărci rapide se găsesc la 20 de mile spre interior. Acestea 

trebuie monitorizate de agențiile naționale de pescuit, dar acestea nu au această capacitate. 

De asemenea, el a felicitat pentru clasificarea apei în Marea Neagră realizată în România și a 

întrebat de ce acest lucru nu se întâmplă în Bulgaria. 

Problema ariilor protejate NATURA 2000 și faptul că acestea au fost desemnate fără 

consultare cu sectorul pescuitului din ambele state membre a fost ridicată din nou. Acestea 

acoperă zonele tradiționale de pescuit, în termeni procentuali sunt suprafețe uriașe, iar în 

practică pescarii nu au alte locuri bune de pescuit. 

Mihaela Mirea a explicat că la sfârșitul lunii octombrie este planificat un seminar planificat 

BIO-Geografic și membrii BlSAC care doresc pot participa. Discuțiile de la astfel de seminarii 

stau la baza definirii ariilor protejate. După desemnarea zonei, se întocmește un plan de 

gestionare care să stabilească care activități de pescuit sunt favorabile în zona în cauză. 

Dl Nikolay Pavlov: Pentru Bulgaria, termenul stabilit pentru discuțiile publice este de o lună. 

Nu există informații despre cine a participat la grupul de lucru pentru crearea site-urilor 

NATURA 2000 și nici care au fost motivele desemnării lor. 

Dl Yordan Gospodinov: Subiectul siturilor NATURA 2000 afectează într-o măsură mai mare 

pescuitul comercial în ambele țări. În documentația pentru determinarea zonelor, unul dintre 

motive este protejarea speciilor de scrumbie de dunăre (Alosa immaculata), dar în realitate 

este un pește de tranziție care se reproduce în Dunăre și nu în Marea Neagră. Potrivit unui 

studiu al Asociației BG FISH, 87% din acest pește este capturat de pescari la scară mică sau cu 

unelte de pescuit staționare și doar 13% este capturat cu talianul. Această specie de pește nu 

este capturată de traulere mari - 0,1% din specii cad accidental în traul. În același timp, 

Ministerul Mediului și Apei este convins că uneltele de pescuit ar trebui interzise și se va 

dovedi că multe familii vor rămâne fără venituri. 

Dna Mihaela Cândea: Problema este foarte complicată și decizia a fost deja luată. Scopul final este 

protejarea anumitor ecosisteme, ceea ce nu este bun pentru pescari pe termen scurt, dar poate fi 

benefic pe termen lung. De exemplu, în România, când sectorul pescuitului s-a concentrat pe pescuitul 

rapana, populațiile de calcan s-au recuperat. În același timp, rolul sectorului pescuitului este foarte 
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important deoarece oferă venituri unei mari părți a populației și furnizează hrană sănătoasă și 

apreciată. Este important să existe o comunicare reală între autorități și pescari, deoarece până acum 

este doar formală. Cel mai adesea, statele membre neglijează pescarii și BlSAC și acest lucru este 

regretabil, deoarece numai împreună pot fi găsite soluții real și simple. 

Conf. Prof. Violin Raykov: Ministerul Mediului și Apelor este responsabil pentru planificarea spațiului 

maritim și acum este momentul ca BlSAC să solicite informații cu privire la etapa consultărilor. În 

general, nu există suficiente informații cu privire la această problemă în spațiul public. 

Dl Vladimir Stoyanov: El dă un exemplu cu Italia - o țară în care taxele de pescuit sunt semnificative - 

nu există zone mari NATURA 2000. În schimb, Bulgaria și România, ale căror zone de pescuit nu sunt 

multe, dar zonele NATURA 2000 acoperă o mare parte din mare - peste 37%. În loc să înceapă de jos 

în sus, Bulgaria și România fac contrariul - o interdicție generală numită NATURA 2000 și apoi vor stabili 

un plan de gestionare, traulul pelagic fiind cel mai afectat. 

Dl Yordan Gospodinov: Dacă aceste planuri prevăd interzicerea unui anumit tip de pescuit, MMP ar 

trebui să găsească o modalitate de a compensa pierderea pescarilor. 

Dl Nikolay Pavlov: Pentru a fi sincer, pescarii au fost „păcăliți” - zece ani de acțiuni insidioase pentru 

înființarea siturilor NATURA 2000, iar acum este dată o perioadă de o lună pentru recomandări. Este 

necesară o revizuire completă a modului în care aceste zone sunt definite în Bulgaria și România. 

În urma discuțiilor din grupul de lucru, apar câteva recomandări: 

 Ministerului Agriculturii și Alimentației din Republica Bulgaria pentru inițierea unei proceduri de 

finalizare a laboratorului de testare a biotoxinelor și a altor agenți în conformitate cu Reg.853 / 04, 

echipamente și acreditarea tuturor metodelor conform regulamentului, 

 Recomandare privind pescuitul INN prin pescuitul recreativ; 

 Scrisoare către Ministerul Mediului și Apelor privind stabilirea zonelor NATURA 2000, stabilirea 

zonelor permise pentru pescuit; realizarea planului de management în aceste domenii. 

Ședința se închide. 

Minuta a fost pregătită de doamna Elena Peneva 

 

Președinte al BlSAC - Dr. Yordan Gospodinov 


