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Minuta 

De la o întâlnire a Focus Group 1 al BlSAC 

24 februarie 2021 

Subiect: „FG 1- Pescuitul pe mare și pandemia COVID 

 
Pe 24 februarie 2021 în Bulgaria, Stara Zagora, la hotelul Calista, s-au adunat membrii BlSAC 
din partea bulgară și în Tulcea, s-au adunat membrii BlSAC din partea românească și prin link 
video între cele două grupuri s-a desfășurat întâlnirea grupului 1 a BlSAC înceepând cu ora 
16.00, cu următoarea ordine de zi: 
 
1. Impactul pandemiei COVID asupra activităților de pescuit, sprijin financiar din partea 
statelor membre și necesități. 
2. Comentarii și discuții. 
 
 
Ședința a fost deschisă de președintele BlSAC, dl Yordan Gospodinov. 
 
A fost prezentat un chestionar pentru a evalua impactul pandemiei Covid-19 asupra 
pescuitului marin și a acvaculturii, pregătit de secretariat și trimis tuturor membrilor online. 
 
Următoarele intervenții sunt comentarii cu privire la ajutorul acordat sectorului pescuitului în 
ambele state membre. În Bulgaria, ajutorul a fost acordat și a fost primit deja de pescari, 
precum și de companiile de prelucrare a peștelui. În acest moment, a doua tranșă a sprijinului 
este plătită. 
Pentru România, pescarii au primit recent un ghid cu documentele de prezentare necesare 
pentru a putea solicita ajutorul. Conform comentariilor membrilor români ai BlSAC, este clar 
că ghidul este greoi, necesită trimiterea unui volum mare de documente - aproximativ 300-
400 de pagini care trebuie scanate din jurnalele de pescuit pentru 2017, 2018 și 2019 și să fie 
depuse împreună alte declarații completate. În România, ajutorul nu urmărește nava, ci se 
acordă unei persoane juridice. De asemenea, navele care nu au 3 ani de istoric nu pot solicita 
ajutor. 
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Domnul Yordan Gospodinov a explicat că în Bulgaria instrucțiunile de aplicare pregătite de 
Ministerul Agriculturii și Alimentației au fost convenite cu asociațiile de pescari, iar 
informațiile necesare despre capturi - în urmă cu câțiva ani, au fost furnizate din oficiu de 
către ANAF. 
Doamna Mihaela Candea-Mirea a explicat, de asemenea, că în România a existat și o 
consultare cu pescarii înainte de pregătirea ghidului de solicitare a ajutorului, dar totuși 
procedura este greoaie și nu au fost alocate fonduri încă. 
 
Domnul Yordan Gospodinov a subliniat faptul că 102 nave din Bulgaria au primit asistență 
financiară în prima tranșă de plată a asistenței financiare, iar în a doua tranșă numărul lor a 
fost de 98. Pescarii bulgari nu au furnizat date despre capturile lor în ultimii ani, dar NAFA și 
MAFG le-au furnizat din oficiu, ceea ce reprezintă o facilitare semnificativă. 
 
În același timp, în România, pescarii sunt obligați să-și scaneze singuri jurnalul de pescuit 
pentru 120 de zile de pescuit, pe 3 ani în urmă, deși ANPA deține aceste date. 
 
Doamna Mihaela Candea-Mirea și-a exprimat regretul că reprezentanții administrației de stat 
din ambele țări nu au fost prezenți la ședința de astăzi a Focus Group, deoarece ar putea face 
schimb de informații și ar putea folosi cele mai bune practici. 
 
Ședința se închide. 
 
 
Procesul-verbal a fost pregătit de doamna Elena Peneva 
 
Președinte al BlSAC - Dr. Yordan Gospodinov 


