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Minuta Mesei Rotunde 

„Facilitățile portuare - un factor cheie pentru dezvoltarea durabilă a pescuitului în Marea 

Neagră” 

Pe 5 noiembrie 2020, printr-un link video, Consiliul consultativ pentru Marea Neagră (BlSAC) 

împreună cu organizația neguvernamentală Mare Nostrum au organizat o masă rotundă cu 

următoarea ordine de zi: 

10:30 - 10:45 - Înregistrarea participanților; 

10:45 - 11:00 - Discurs introductiv - Dr. Yordan Gospodinov, președinte al BlSAC; 

11:00 - 11:15 - Prezentarea infrastructurii existente de gestionare a deșeurilor în portul 

Constanța, Costel Stanca, directorul administrației porturilor maritime, Constanța; 

11: 15-11: 30 - Prezentare generală a proiectului, Angelica Paiu, ONG Mare Nostrum; 

11: 30-11: 45 - Unelte de pescuit abandonate, pierdute sau aruncate, Joel Bazyuk, director 

adjunct al Global Ghost Gear Initiative - prezentarea unei înregistrări; 

11: 45-12.00 - Prezentarea obligațiilor europene pentru gestionarea deșeurilor, Mihaela 

Mirea, ONG Mare Nostrum; 

12:00 - 12:15 - Prezentarea inițiativelor întreprinse până acum de BlSAC pe tema deșeurilor 

marine - Domnul Yordan Gospodinov, președinte al BlSAC. 

12:15 - 12:45 - Provocări și nevoi - discuție. 

Scopul acestei mese rotunde a fost de a identifica modalități de gestionare eficientă a 

deșeurilor din activitățile de pescuit. De asemenea, are ca scop creșterea gradului de conștientizare în 

abordarea acestei probleme, precum și schimbarea practicilor prin demonstrarea soluțiilor pentru 

eliminarea deșeurilor marine. 

La ședință au participat dl Stefan Gheorghe - secretar de stat la Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale din România și dl Costel Stanca, directorul Administrației Porturilor Maritime din 

Constanța. 

Ședința a fost deschisă de doamna Mihaela Candea-Mirea. Salutările au fost exprimate și de 

președintele BlSAC, dl Yordan Gospodinov. 
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Urmeazăeste o declarație a dlui Stefan Gheorghe cu privire la viitoarea construcție a unui Port 

de pescuit în Midia, România. Se preconizează asigurarea debarcării în siguranță a peștilor, precum și 

construirea de facilități de depozitare și centre pentru prima vânzare de pește. 

Urmează o prezentare despre „Prezentarea infrastructurii existente de gestionare a deșeurilor 

în portul Constanța” susținută de domnul Costel Stanca, directorul Administrației Porturilor Maritime 

din Constanța. 

Dna Angelica Paiu a făcut o prezentare generală a proiectului ONG-ului „Mare Nostrum”, 

precizând că Asociația a devenit membru al Global Ghost Gear Initiative, care se ocupă cu găsirea și 

colectarea plaselor pierdute, aruncate și abandonate în mări. 

Urmează un videoclip cu prezentarea dlui Joel Bazyuk, director adjunct al Inițiativei Ghost Gear 

Global, care are peste 100 de membri din întreaga lume. Pe site-ul organizației există documente 

interesante, cum ar fi o analiză a impactului fiecărui aparat de pescuit și măsura în care este periculos 

dacă este pierdut pe mare. Plasele de pescuit pierdute sau abandonate pot rămâne în mări peste 600 

de ani, timp în care continuă să captureze 5-30% din resursele piscicole. Aceste stocuri marine sunt 

pierdute atât pentru pescari, cât și pentru mediul marin. 

Dna Mihaela Candea-Mirea a prezentat obligațiile europene pentru gestionarea deșeurilor. 

Urmează o prezentare a inițiativelor desfășurate până acum de BlSAC pe tema deșeurilor 

marine de către dl Yordan Gospodinov. 

În concluzie, doamna Mihaela Mirea a împărtășit ideea organizației „Mare Nostrum” de a crea 

o rețea de pescari din cele două state membre Bulgaria și România pentru a raporta deșeurile aruncate 

și plasele de pescuit pierdute, sprijinind astfel activitățile autorităților portuare. 

Ședința se închide. 

Proces-verbal: doamna Elena Peneva 

Președinte al BlSAC: Dr. Yordan Gospodinov 


