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Minuta 

A unei întâlniri a Focus Group 4 al BISAC 

23 Noiembrie 2021  

Tema: Deșeuri marine: 

Concluziile WG din 2019 și 2020, starea actuală, cartografierea progresului, acțiunile 

comune ale statelor member 

Pe 23 noiembrie 2021, membrii bulgari ai BISAC s-au întâlnit în orașul Pomorie, în 

Pomorie Grand Hotel, iar membrii români ai BISAC s-au întâlnit la București, iar conexiunea 

Focus Group 4 al BISAC a avut loc prin link video prin ZOOM pe următorul subiect : „Deșeurile 

marine: ConcluziileWG din 2019 și 2020, starea actuală, progresul cartografierii, acțiunile 

comune ale statelor membre” 

La întâlnire a participat conf. univ. Prof. Dr. Violin Raykov si prin link video Doamna 

Pinelopi Belekou din partea CE, Doamna Yordanka Chobanova din partea CE, Domnul 

Alexandru Simionov din partea ANPA Constanta 

Întâlnirea a fost deschisă de Președintele BISAC – Dr. Yordan Gospodinov. A urmat 

salutarea participanților și a invitaților. 

Urmează prezentarea doamnei Angelica Paiu de la ONG Mare Nostrum pe următoarea 

temă: „Ucigașul tăcut din Marea Neagră”. Deșeurile marine sunt o problemă globală, 

transfrontalieră, care își are rădăcinile în modele nesustenabile de producție și consum, 

gestionarea deficitară a deșeurilor solide, lipsa infrastructurii, lipsa unui cadru legal adecvat 

sau aplicarea deficitară, dar și lipsa resurselor financiare. Potrivit unor studii recente, fiecare 

râu care se varsă în Marea Neagră transportă între 6 și 50 de deșeuri pe oră. Potrivit aplicației 

Marine Litter Watch dezvoltată de Agenția Europeană de Mediu, Marea Neagră este cea mai 

poluată mare dintre mările regionale, în ceea ce privește deșeurile marine de pe plaje - 652 

bucăți de deșeuri la 100 m de plajă. În 2021, pe litoralul românesc au fost înregistrate 29.067 

de bucăți de deșeuri - cu 2000 de elemente mai mult decât cele înregistrate în 2020. 
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În 2021, Organizația Neguvernamentală - Mare Nostrum a distribuit 20 de saci pentru 

colectarea deșeurilor la bordul navelor, iar în același timp, aproximativ 1000 kg de unelte de 

pescuit au fost scoase de pescarii din apele românești ale Mării Negre. 

Urmează discuții: 

Domnul Yordan Gospodinov: În 2018, BISAC a început să lucreze pe tema deșeurilor 

marine, organizând o Masă rotundă, pe această temă, pe 30 mai a aceluiași an. Apoi 

evenimentul s-a desfășurat fără consum de articole din plastic. 

Doamna Dimitrina Kostova: În Bulgaria există și o inițiativă de curățare a Mării Negre 

de către pescarii înșiși. Pentru al doilea an, o asociație bulgară curăță marea de deșeurile, 

plasele de pescuit abandonate sau sparte. Acțiunea se numește: „Cea mai valoroasă captură”. 

Ideea este să păstrăm marea curată și să păstrăm mijloacele de trai ale pescarilor. Acest 

proiect reunește eforturile a 52 de nave într-o cauză valoroasă. Au fost colectate cantități 

uriașe de deșeuri din diferite materiale și dimensiuni. Speranța pescarilor este să găsească o 

modalitate de a le recicla, iar în prezent se poartă negocieri cu o companie elenă pentru 

reciclarea plaselor scoase din mare, pentru că în Bulgaria nu există o astfel de alternativă. 

Ambiția asociației este de a atrage mai mulți susținători pentru protejarea mării. În prima 

operațiune din perioada 31 octombrie 2020 – 15 aprilie, 25 de nave au reușit să colecteze și 

să scoată la țărm peste 7 tone de plase și deșeuri de plastic în total. Cantitatea de plase 

colectată este de peste 50 km lungime. Asociația caută asistență de la instituții pentru a plasa 

containere pentru acest tip de deșeuri în fiecare port de pescuit, dar acestea au probleme cu 

birocrația. Pentru 2021, „Cea mai valoroasă captură” începe la 1 noiembrie și va dura până la 

15 aprilie 2022. Această inițiativă nu este o campanie unică, ci începutul unui angajament pe 

termen lung. 

Domnul Todor Georgiev: Din 2013 și până în prezent, Asociația Națională - „Coasta 

Bulgar al Mării Negre” (NABBSC) cu fonduri proprii și până în prezent implementează un 

proiect de curățare a litoralului bulgar al Mării Negre. Există o problemă uriașă cu campingul 

sălbatic în Bulgaria. Vara sunt mii de rulote, urmate de tone de gunoaie. NABBSC a cartografiat 

22 de locuri de campare. Din păcate, guvernul bulgar preferă poluanții în detrimentul 

protecției mediului pentru că până acum nu au fost luate măsuri. Campingul sălbatic nu este 

permis în Europa. 

Domnul Yordan Gospodinov: Este cu adevărat important nu numai să protejăm marea 

de poluare, ci și să protejăm plajele și zonele de coastă. BISAC a comentat acest subiect și la 

întâlnirile anterioare dedicate poluării Mării Negre. 

Domnul Danko Penev: Asociația „Ro-Pescador” colectează și deșeurile din mare pe cheltuiala 

proprie. Dar a lăsa pescarii din Bulgaria și România să lupte singuri cu această problemă, fără 

cooperarea statelor și a municipalităților, este, să spun blând – ridicol; Tonele de gunoi scoase 

din mare de navele asociației sunt tone, dar eliminarea lor necesită mai multe fonduri, care 

reprezintă o pierdere netă pentru pescari. În porturi nu există locuri pentru eliminarea acestor 

deșeuri, iar dacă primăriile trimit transport pentru a le ridica, se plătește în plus. 
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Domnul Yordan Gospodinov: Statul, reprezentat de municipalități, nu asigură locuri pentru 

deversarea sau predarea deșeurilor marine extrase. Dacă statul nu finanțează colectarea 

deșeurilor marine, oricare ar fi inițiativele, oamenii vor fi descurajați în timp. 

Doamna Mihaela Mirea: Se poate implementa un proiect comun de colectare a deșeurilor 

între Bulgaria și România. Organizațiile implicate în această activitate își pot promova 

inițiativele în fața BISAC. De asemenea, o mare parte din deșeuri nu sunt vizibile și oamenii 

nu își pot da seama de cantitatea lor. 

 Domnul Daniel Buhai a subliniat că trebuie găsită o soluție care să motiveze pescarii să-și 

aducă deșeurile la țărm, mai degrabă decât să le arunce înapoi în mare. Aceștia se află într-o 

asemenea situație încât preferă adesea să arunce în mare gunoiul strâns, pentru că sunt 

întâmpinați și sancționați de autoritățile locale de pe mal. Este nevoie de recomandare din 

partea BISAC autorităților locale pentru a înființa un serviciu de colectare a deșeurilor de la 

navele de pescuit. Această recomandare ar trebui să includă și identificarea unor fonduri mai 

specifice pentru găsirea și colectarea așa-numitelor plase „fantomă”. Aceste plase pierdute 

continuă să acționeze ca o capcană pentru viețuitoarele marine timp de luni de zile. 

Domnul Marian Paiu: ONG-ul „Mare Nostrum” lucrează la problema plaselor pierdute și caută 

de ani de zile modalități de colectare a acestora. Există, de asemenea, o problemă cu 

eliminarea lor ca deșeuri. Există și dificultăți în încercarea de a convinge autoritățile să ia 

măsuri. Ar trebui să existe și stimulente pentru pescari - de exemplu, atunci când nu pescuiesc, 

trebuie să fie plătiți pentru colectarea și eliminarea deșeurilor marine. 

Dl Danko Penev: O altă problemă cu care se confruntă pescarii este distrugerea și eliminarea 

uleiurilor uzate de la motoare, precum și a apei de santină. Deși există o directivă europeană 

pentru colectarea acestor uleiuri și ape de santină, aceasta nu are sprijin de stat în România. 

Dna Pinelopi Belekou: Ea ar dori să prezinte informații importante care vor face mai ușor 

pentru membrii BISAC să înțeleagă beneficiile colectării deșeurilor marine. Fondul european 

pentru pescuit și maritim permite colectarea deșeurilor marine, încurajând astfel asociațiile 

să colaboreze cu autoritățile și să participe la pregătirea următorului program operațional. De 

exemplu, Fondul oferă compensații pescarilor pentru colectarea pasivă a deșeurilor marine și 

construirea de locuri de colectare. Desigur, trebuie să existe stimulente pentru ca pescarii să 

colecteze deșeuri marine. UE lucrează nu doar la nivel european, ci și la nivel regional, la 

ultima sesiune a GFCM toate țările Mării Negre au convenit că plasele de pescuit abandonate 

reprezintă o parte semnificativă a deșeurilor marine și au decis să ia măsuri pentru a aborda 

această situație pentru navele de pescuit care își pierd facilitățile, pentru a le putea restaura. 

Toate țările au convenit să lucreze împreună pentru a construi centre de colectare a deșeurilor 

marine. 

Dl Yordan Gospodinov: În Bulgaria, asociațiile de pescuit au participat la dezvoltarea 

programului de pescuit pentru noua perioadă de programare, dându-și comentariile și opiniile 

cu privire la o serie de aspecte. Programul este de așteptat să fie înaintat CE pentru aprobare 

finală în primul trimestru al anului 2022 și să fie lansat imediat după aceea. 
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Întâlnirea a fost închisă. 

Procesul verbal al ședinței a fost redactat de: doamna Elena Peneva 

Președintele BISAC: Domnul Yordan Gospodinov 

 


