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Minuta
ședinței extraordinare a Comitetului Executiv / 27.05.2020/

1.
2.
3.
4.
5.

Pe 27 mai / miercuri / la 10:00, s-a desfășurat o reuniune a Comitetului executiv al
BlSAC (sub formă de videoconferință) cu următoarea ordine de zi:
Agendă
Stadiul sprijinului acordat sectorului din Bulgaria și România în situația COVID-19 .
Stadiul dezvoltării clasificării zonelor de recoltare a bivalvelor ș.
Determinarea locului, a orei și a datei de desfășurare a Adunării Generale pentru
Raportarea Anuală în conformitate cu agenda anunțată anterior.
Stabilirea noilor date pentru întâlnirile grupului de lucru .
Diverse.
În plus față de membrii BlSAC, la ședință au participat reprezentanți ai DG Mare dl. Stylianos Mitolidis Head of Unit D2, dna. Pinelopi Belekou Unit D1, dna. Monika
Adamova, dl Cristian Bădiu Unit 2, dl Gheorghe Ștefan, secretar de stat al Ministerului
Agriculturii din România, dl Stoyan Kotov Director al Direcției Afaceri și Pescuit
Maritime la Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor (MAFF), conf. univ. Prof.
Galin Directorul Nikolov al Agenției Executive pentru pescuit și acvacultură (EAFA),
Burgas, de la ANPA Constanta - dl. Aurel Maxim, dl Konstantin Petrov - coordonator al
GFCM Biroul Regional pentru Marea Neagră.
Reuniunea a fost deschisă de către Dr. Yordan Gospodinov, Președinte BlSAC.
A fost confirmat cvorumul. Șapte din cei zece membri ai Comitetului executiv au
fost prezenți.
Punctul 1 al ordinii de zi: cuvântul a fost dat domnului Stoyan Kotov pentru
comentarii cu privire la măsurile luate de administrația bulgară în sprijinul sectorului de
pescuit. El a explicat că în urmă cu aproximativ 2 luni, CE a propus un pachet de măsuri
pentru combaterea pandemiei COVID 19. După adoptarea modificărilor Regulamentului
508/2014 al EMFF, MAFF consideră că acesta oferă posibilitatea de a acționa în 3
direcții.
prima direcție este legată de încetarea temporară activității de pescuit – Articolul 33 din
EMFF, pot beneficia de sprijin navele de pescuit, cu cel puțin 120 de zile de
pescuit pentru ultimii doi ani calendaristici. Pe baza acestor criterii prevăzute
în regulamentul modificat al EMFF, MAFF stabilește că aproximativ 100 de
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nave de pescuit pot fi compensate pentru încetarea temporară a activităților de
pescuit.
Următoarea măsură este legată de sănătatea public – Articolul 55 din EMFF este destinat
să susțină sectorul de acvacultură din cauza suspendării sau reducerii
producției. Calculul pierderilor fermelor de acvacultură se bazează pe o
scădere cu cel puțin 20% din cifra de afaceri pe lună (stability în termenii de
aplicare a măsurii) comparat cu media cifrei de afaceri lunare din 2019 sau
media cifrei de afaceri lunare din luna din 2019,2018 și 2017. În cadrul acestei
măsuri au fost identificate 560 de firme din acvacultură.
A treia măsură este legată de întreprinderile de procesare - articolul 69 din Regulamentul
modificat al EMFF. Metoda de calcul a celor afectați este identică cu cea a
măsurii pentru acvacultură.
Compensarea în cadrul celor trei măsuri este bazată pe principiul “primul venit,
primul servit”, până bugetul este epuizat, iar suma maximă este de 80 mii BGN. Acest
ajutor este destinat pentru o navă de pescuit, o firmă de procesare sau o fermă de
acvacultură. În cadrul măsurii de acvacultură și de procesare, ajutorul poate fi utilizat
pentru achiziționarea de bunuri, materii prime, pentru depozitarea produselor, precum și
pentru costurile de regie, costurile serviciilor logistice, costurile pentru salarii și
securitatea socială a personalului. Bugetul total al măsurilor pentru Bulgaria este de 17
milioane BGN, întrucât fondurile au fost obținute din Programul Operațional prioritățile 1, 2 și 4 ale PCP, bugetul din prioritatea 3 nu a fost afectat în niciun fel. O
discuție publică este în prezent în curs de desfășurare, iar termenul limită pentru toate
asociațiile din Bulgaria să își exprime opinia cu privire la documente este 28 mai. Se
preconizează că toate măsurile vor fi inițiate pe 1 iunie. Aplicațiile pentru evaluare vor fi
acceptate în decursul unei luni. O procedura simplificată de solicitare a fost elaborată, iar
posibilitatea este de a plăti ajutorul imediat după finalizarea evaluării documentelor.
O declarație a dlui Gheorghe Ștefan a urmat: Acesta a întrebat dacă reprezentanții
ANPA din București au fost invitați. Domnul Aurel Maxim a răspuns că colegii lui au
fost invitați, dar au participat la alte întâlniri. Dl Gheorghe Ștefan a explicat că în
România este în prezent discutată suma de bani pentru fiecare măsură și până la 5 iunie
Ministerul așteaptă să primească propuneri și observații de la dasociațiiin domeniul
pescuitului. România își identifică sectorul acvaculturii ca fiind mai mare și mai
important decât sectorul pescuitului marin. În țară există 1000 de ferme de acvacultură.
Metoda de evaluare a măsurii de susținere a fermelor de acvacultură va fi aceeași ca cea
din Bulgaria, dar comparația se va face între perioada 16 martie până la 14 mai 2020 ca
medie în comparație cu aceeași perioadă din 2017, 2018 și 2019. Există temeri că datele
din acvacultură pot fi eronate și o mare atenție va fi acordată cifrelor și criteriilor prin
care fondurile vor fi alocate fermelor. În ceea ce privește pescuitul în Marea Neagră și
pescuitul in apă dulce, cerința este ca pescarii să aibă o activitate de 120 de zile pentru
cei 2 ani calendaristici precedenți (pentru apă dulce), ținând cont de perioadele de
interzicere a pescuitului, iar pentru Marea Neagră vom lua în considerare țpierderile
pescarilor de la 1 februarie 2020, dar aceasta este încă în discuție publică. În ceea ce
privește sectorul procesării - metoda de calcul este mult mai ușoară. Comparația va fi din
datele medii pentru 2017, 2018 și 2019, comparativ cu 2020. Procesatorii funcționează
cu lanțuri și supermarketuri mari, totul este transparent și se pot lua date. Numărul de
procesatori de pește din România nu este mare.
Dl Florin Lucian l-a rugat pe dl Gheorghe Stefan să specifice numărul de zile de
activitate al pescarilor - pentru apă dulce au fost 120, dar dl Gheorghe Stefan nu a
specificat numărul de zile pentru pescarii de la Marea Neagră.
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Dl Gheorghe Ștefan a explicat că, cu privire la zilele de activitate în anii anteriori
pentru pescarii din Marea Neagră, situația este mai complexă. Ministerul în România
așteaptă răspunsurile tuturor asociațiilor din sector în cadrul dezbaterii publice și de
aceea nu au fost încă a specificat numărul de zile. Pentru pescarii de apă dulce s-a decis
să fie necesare120 de zile de activitate în ultimii 2 ani, pentru pescarii din Marea Neagră
încă se așteaptă un răspuns din partea sectorului, deoarece din cauza COVID 19
activitatea acestor pescari a fost oprită încă de la 1 februarie 2020.
Dl . Florin Lucian a întrebat dacă au fost incluse și bărci le auxiliare alături de
navele de pescuit din Marea Neagră.
Domnul Gheorghe Ștefan - Pescarii din ambele sectoare care îndeplinesc condițiile
de mai sus sunt luați în considerare.
Domnul Gheorghe Stefan a comentat și punctul 2 din ordinea de zi cu privire la
clasificarea apei în România. Procedura a fost lansată în România, iar scopul este să fie
finalizată înainte de începerea sezonului turistic din țară.
Dl. Dragoș Buhai a explicat că Asociația Ro-Pescador și-a asumat sarcina de a
preleva probe din apa Mării Negre și bivalve pentru a finaliza procedura de clasificare a
apei în strânsă cooperare cu ANSVSA. Eșantionarea va continua încă o lună pentru
prima zonă desemnată și aproximativ alte 4 luni pentru celelalte două zone. Singura
asistență pe care asociația o primește de la stat este de a face teste de laborator pentru
probele prelevate. Costurile pentru eșantionare, respectiv combustibilul utilizat de navă
și remunerația personalului, sunt suportate exclusiv de Asociația Ro-Pescador. De
asemenea, nicio altă asociație de pescuit din România nu este implicată în eșantionare.
Domnul Gheorghe Stefan a aflat despre această situație în februarie. Până la
sfârșitul anului 2020, Asociația Ro-Pescador va fi compensată pentru această activitate.
De asemenea, el și-a exprimat dorința de a organiza o întâlnire tripartită între
administrația de stat din Bulgaria și România, cu participarea CE pentru a discuta despre
pescuitul în Marea Neagră.
Domnul Stilianos Mitolidis a comentat la punctul 1 din ordinea de zi: Așa cum am
menționat, CE a adoptat un pachet de măsuri pentru sprijinirea sectorului prin
modificarea Programului Afaceri maritime și pescuit, ca răspuns la situația cu COVID
19. Aceste măsuri includ:
- încetarea temporară a activităților de pescuit;
- sprijin pentru fermele de acvacultură;
- sprijin pentru întreprinderile de procesare.
Regulamentul modificat prevede o mare flexibilitate pentru realocarea resurselor
financiare disponibile în operațional programul, precum și de a facilita simplificarea
procedurii de adoptare și de modificare a Programului Operațional, astfel încât pot fi
incluse măsurile temporare în sprijinul sectorului. Sprijinul este pentru perioada cuprinsă
între 1 februarie 2020 și 31 decembrie 2020, precum și costurile suportate în perioada
respectivă. Pașii administrativi se realizează după cum urmează: statul membru lucrează
îndeaproape cu CE, precum și cu părțile interesate, pentru a calcula metodologia și
asistența pe care o vor primi. Consultările urmează cu Comitetul de monitorizare, apoi
statul membru înaintează propunerea pentru un PO modificat către CE; în parallel trebuie
pregătite măsurile. Așa cum au explicat colegii de la administrația de stat a Bulgariei și
România, statele membre au deja elaborate măsuri, respectiv cele trei cele menționate
mai sus. În timpul discutiei CE cu statele membre, metodologia de calcul a
compensațiilor este, de asemenea, revizuită. Cel mai important aspect este acela că țările
sunt așteptate să implementeze rapid măsurile EMFF selectate, astfel încât cei afectați să
poată primi mai rapid ajutorul. Ulterior modificările pot fi reflectate în PCP. Mesajul CE
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este unul singur: UE a depus tot posibilul pentru a sprijini sectorul, iar acum este rândul
statelor membre și părților interesate să implementeze aceste schimbări. CE va continua
să colaboreze cu autoritățile ambelor țări pentru a se asigura că măsurile de ajutor sunt
puse în aplicare în conformitate cu Regulamentul modificat. Există și alte posibilități de
finanțare pentru sector și alte mecanisme pe care țările ar putea să le înființeze. Acesta
este așa-numitul ajutor de stat cadru, care a fost actualizat recent pentru a răspunde
nevoilor sectorului în legătură cu COVID 19. Un nou instrument EU de ajutor pentru
întreprinderile mici și mijlocii a fost, de asemenea, dezvoltat pentru a le putea satisface
nevoile.
La sugestia domnului Yordan Gospodinov, sarcina secretariatului BlSAC este de a
pregăti un studiu in statele membre cu privire la disponibilitatea de astfel de mecanisme
suplimentare de asistență și dacă acestea sunt aplicate în țara respectivă - Bulgaria sau
România.
La punctul 2 al ordinii de zi: domnul Yordan Gospodinov a lămurit că este vorba
despre recoltarea bivalvei din acvacultură și din natura sălbatică. Bulgaria produce și
recolteaza bivalve de câțiva ani. Toate fermele au propriul program de monitorizare și
sunt supuse unui program de monitorizare de stat. Din păcate, ministrul adjunct al
MAAP nu a fost în măsură să participe la reuniune și de a face clarifica, așa cum a făcut
Secretarul de stat din România. În Bulgaria se aplică Regulamentele europene 852, 853
și 854/2004 și există norme scrise pentru recoltarea bivalvelor din Marea Neagră,
precum și o bază de reglementare națională. Midiile si apa sunt testate în laboratoare
licențiate și respectiv purificarea midiilor se face în cazul în care acestea nu sunt ode
clasă A. Toate fermele au coordonate GPS bine definite și se efectuează cercetări intense
pentru monitorizarea clasei de apă. Midiile sălbatice trebuie să treacă prin întreprinderi
unde se desfășoară toate procesele de purificare și se aduc la respectarea indicatorilor
solicitați de piața europeană în ceea ce privește starea bacteriană și bio-toxinele. O
inițiativă luată de BlSAC, a fost realizarea unei recomandării în bulgară și română pentru
a clasifica zonele și pentru a determina coordonatele zonelor de recoltare a midiilor
sălbatice.
În ceea ce privește procesul de clasificare a apei, cuvântul a fost acordată dlui. Aurel
Maxim de la ANPA România. El a explicat că au fost identificate zone pentru capturarea
de bivalve în România și se face cartografierea. Există trei zone, din care sunt prelevate
probe de apă și bivalve în fiecare săptămână și trimise spre analiză. Apa este clasificată
în aceste zone, dar este nu știe dacă vor fi în măsură să finalizeze procesul de la începutul
sezonului turistic în România.
Domnul Dragos Buhai: În ceea ce privește zonele, există deja una în care se poate
spune că clasificarea inițială a fost făcută și se vor putea vinde produse clasificate din
aceasta în decurs de o lună. Cel mai probabil va fi din clasa A - indicatorii din ea sunt
foarte buni. Pentru celelalte două zone, mai multe analize vot fi făcute pentru
aproximativ 6 luni, astfel încât acestea să poată fi clasificate. În primele 3 luni, probele
vor fi prelevate săptămânal, iar în celelalte 3 luni - la fiecare două săptămâni. Indicatorii
celor două zone sunt de asemenea foarte buni, dar este nevoie de mai mult timp pentru a
finaliza procedura.
Dl Yordan Gospodinov a cerut membrilor BlSAC dacă au orice întrebări sau
recomandări care trebuie aduse la administrațiile din cele două state membre legate de
clasificarea apei.
Domnul Dragos Buhai a răspuns că nu este necesar. Până acum, procesul merge
foarte bine și au o cooperare deplină a administrației române. Dacă în Bulgaria se decide
realizarea unei clasificări a apei, trebuie să se știe că există cerințe precise pentru
prelevare de probe și pentru punctul din care se prelevează probele. De exemplu, la
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început, în România, s-au prelevat probe de două ori pe săptămână, iar uneori a fost
nevoie de câteva ore pentru a găsi bivalve la punctul specificat .
S-a clarificat faptul că în cazul în care membrii BlSAC doresc o scrisoare care
urmează să fie transmise instituțiilor într-o etapă ulterioară, acest lucru va fi votat în
absență prin e-mail.
Dna. Pinelopi Belekou a salutat și mulțumit pentru informațiile furnizate, amintind
că tema clasificării referitoare la bivalvele pentru consumul uman cade în competența
DG Health and Food Safety a CE și eventualele întrebări necesită o consultare
anterioară.
La punctul 3 al ordinii de zi: Au urmat discuții cu privire la organizarea unei
Adunări Generale a BlSAC, care a fost programată pentru luna martie 2020, dar din
cauza situației cu COVID 19, nu a putut avea loc.
Domnul Yordan Gospodinov a propus să se păstreze locul desemnat - Tulcea ,
România. Cu toate acestea, dacă situația nu va permite deplasarea și pentru a evita
carantinarea persoanelor care intră în România, o altă propunere ar fi organizarea unei
adunări generale în fiecare țară separat - bulgarii să se adună undeva în Bulgaria, iar
colegii români - în România. și să comunice între ei prin intermediul conferinței video.
În Bulgaria, este deja permis ca până la 20 de persoane să se adune într-un singur loc, dar
trebuie respectată o anumită distanță. O a treia opțiune posibilă este, dacă doresc colegii
români, ca Adunarea Generală să aibă loc în Bulgaria.
Dna. Mihaela Mirea explicat că, deocamdată, dacă colegii români călătoresc, vor fi
carantinați. Ea propune să păstreze locul în orașul Tulcea pentru sfârșitul lunii iunie. În
România, se preconizează că măsurile COVID 19 să fie reduse în iunie, dar Consiliul ar
trebui să se întâlnească online cu o săptămână înainte pentru a clarifica situația.
Dl Yordan Gospodinov a propus data de 16 iunie pentru o videoconferință a
Consiliului pentru a lua o decizie finală cu privire la data și locul, în conformitate cu
cerința Statutului BlSAC că trebuie să existe un interval de 14 zile de la programarea
Adunării Generale la data convocării acesteia.
În conformitate cu punctul 4 din ordinea de zi: Observații despre cum și când se
vor desfășura reuniunile grupurilor de lucru stabilite în bugetul 2020 .
Dl. Yordan Gospodinov a sugerat ca, pe 16 iunie să se întrunească Comitetul
executiv și să decidă atunci când vor organiza grupurile de lucru, deoarece sunt foarte
dificie de organizat și de tradus într-o conferință video.
Dna. Elena Peneva a sugerat ca atunci când este stabilită o dată pentru Adunarea
Generală vom ști și data celor 2 grupuri de lucru care vor avea loc în zilele care urmează
.
Dl Florin Lucian și-a exprimat opinia că este prea devreme pentru a vorbi despre
alte reuniuni, trebuie mai întâi să se vadă modul în care situația se va dezvolta și apoi să
decidă.
Închiderea ședinței.
Minuta a fost realizată de doamna Elena Peneva
Președinte al BlSAC: Dr. Yordan Gospodinov
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