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MINUTA 

Întâlnirii extraordinare a Comitetului executiv/16.06.2020/ 

 Pe data de 16 iunie (marți), la ora 11:00, a avut loc o ședință extraordinară a Comitetului 

Executiv al BlSAC, printr-o conferință video, în conformitate cu următoarea ordine de zi: 

Agenda 

1. Stabilirea datei, orei și locului pentru adunarea generală, care va avea loc în 

conformitate cu o agendă, anunțată în prealabil; 

2. Date și subiecte pentru grupurile de lucru; 

3. Discutarea colectării taxelor de membru; 

4. Diverse. 

 

Șase dintre cei zece membri ai Comitetului Executiv au participat la ședință și au 

format un cvorum. 

Ședința a fost convocată de președintele BlSAC, dr. Yordan Gospodinov, iar doamna 

Elena Peneva a fost aleasă să întocmească procesul verbal. 

În conformitate cu punctul 1 și punctul 2 din ordinea de zi: Au urmat discuții despre 

locul adunării generale a BlSAC și grupurile de lucru 3 și 4. Având în vedere relaxarea 

măsurilor restrictive legate de COVID-19, măsurile mult mai puțin restrictive din Republica 

Bulgaria și numărul mai mic de persoane infectate din țară, președintele a propus ca 

reuniunile să fie organizate la Grand Hotel Pomorie , în orașul Pomorie, Bulgaria, la 

următoarele date: 

• Grupul de lucru 3 - Implementarea Directivei-cadru privind strategia marină; în 

principal D1 - cetacee, D3 - Pești și crustacei comerciali; D4 – Rețele alimentare; D10 - 

Deșeuri marine; ar trebui să aibă loc pe 7 iulie, la 13:30; 



2 
 

• Grupul de lucru 4 - Starea recoltării rapanei, perspective, dezvoltarea capturilor, 

date relevante, piețe, tehnici de recoltare / pescuit, capturi accidentale - ar trebui să aibă loc 

la 8 iulie, începând cu ora 10:00; 

• Adunarea generală ar trebui să aibă loc pe 9 și 10 iulie, în conformitate cu ordinea 

de zi aprobată în ședința anterioară a Comitetului Executiv, începând cu 9:30. 

S-a propus ca secretariatul să trimită scrisori către EAFA și ANPA cu o solicitare cu 

privire la starea recoltării rapanei, perspective, dezvoltarea recoltei, date relevante, piețe, 

tehnici de recoltare / pescuit, capturi accidentale, în timpul pandemiei Covid 19. 

Propunerile astfel făcute au fost supuse la vot: Voturi PENTRU - 6. 

Liderii grupurilor de lucru au fost, de asemenea, aleși, după cum urmează: Liderul 

grupului de lucru 3 - doamna Mihaela Candea-Mirеa; Liderul grupului de lucru 4 - domnul 

Yordan Gospodinov. 

În conformitate cu punctul 3 din ordinea de zi: a fost discutată situația colectării 

taxelor de membru, precum și faptul că, din cauza pandemiei COVID-19, membrii asociației 

întâmpină dificultăți în plata acestora. 

S-a decis ca Secretariatul BlSAC să trimită mailuri către membrii și să reamintească 

necesitatea plății taxelor de membru până la data adunării generale programată pentru 9 și 

10 iulie 2020.  

La punctul 4 din ordinea de zi: s-a discutat că reprezentanții EAFA și ANPA, oamenii 

de știință din Bulgaria și România, un reprezentant al CE și reprezentanții ministerelor 

respective, ar trebui invitați la reuniunile grupurilor de lucru și ale adunării generale. 

Întâlnirea a fost încheiată. 

 

Minută realizată de: Dna. Elena Peneva 

 

Președinte BlSAC: Dr. Yordan Gospodinov 


