
1 

 

                                                                 
 КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА ЧЕРНО МОРЕ 

/КСЧМ/ 

CONSILIUL CONSULTATIV PENTRU MAREA 

NEAGRA 

An association registered in the Register  Asociatie, inregistrata in Registrul  

of Legal persons engaged in a non-profit   persoanelor juridice fara scop 

patrimonial 

making activity UCI 176964109   al R Bulgaria, CUI 176964109 

Domicile & Head Office:    Sediu si adresa de conducere: 

No.24-26 Ohrid St., Floor 1, Varna   Mun. Varna, str. “Ohrid” N 24-26, etaj 1 

office@blsaceu.eu     office@blsaceu.eu 

 
 

Minuta 

Întâlnirii grupului de lucru 1 al BlSAC, desfășurat pe 25 Septembrie 2019  
 

Subiect principal: pescuitul Ilegal, Neraportat si Necontrolat (IUU). 

 

Pe data de 25.09.2019, în sala Ovidiu din cadrul hotelului Ibis din Constanța, începând 
cu ora 13:30, a avut loc o întâlnire a Grupului de lucru 1 al BlSAC în conformitate cu 
următoarea agendă: 

1. Pescuitul IUU - definiție și legislație UE. 

2. Practici actuale în Marea Neagră; 

3. Provocări pentru România și Bulgaria; 

4. Opiniile oamenilor de știință și ale autorităților; 

5. Comentarii și discuții; 

6. Rezultate așteptate / Variante de recomandări către DG MDRE, GFCM, Ministere și Instituții din 

statele membre /. 

 

Scopul grupului de lucru: să propună recomandări privind pescuitul IUU. 

Într-o prezentare privind: "Pescuitul IUU in Uniunea European", dna Mihaela Mirea 
Candea, președintele grupului, a prezentat definitia IUU, cadrul legislativ european si cateva 
aspecte legate de modul in care pescuitul IUU afecteaza gestionarea resurselor in UE.  S-a 
mentionat faptul ca pescuitul IUU afecteaza atat tarile UE, cat si tarile din afata UE cu care se 
desfasoara activitati import-export. 

Discuții și comentarii: 
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Domnul Yordan Gospodinov: Am o serie de propuneri care vizeaza etichetarea si 
ambalarea pestelui dupa prima vanzare, in fabrici sau in alte unitati de provenienta, pentru a 
identifica foarte clar de unde provine marfa si ce cantitate a fost pusa pe piata. Etichetarea ar 
trebui sa cuprinda informatii despre lot, origine, temperatura pastrare etc. Vanzarea ar trebui 
facuta doar catre locatii controlate, astfel incat sa poata fi verificate cantitatile puse pe piata.  

Dna Mihaela Mirea: Aceste aspecte sunt extrem de importante si tin de comercializarea 
capturilor. Ce ar putea fi insa facut, pentru prevenirea IUU pana in momentul comercializarii?  

Dl Aleksander Trapchev: Pescarii la scara mica raporteaza captura si se autorizeaza foarte 
greu din cauza faptului ca trebuie sa se deplaseze catre orase mai mari si procedura este destul 
de greoaie. Pana acum pescarii cu barci pana in 10m raporteaza pe hartie, o singura data pe 
luna. Propun sa fie simplificata procedura de raportare si aceasta sa poata fi facuta si online 
sau prin sms.  

Dl Yordan Gospodinov: Reglementarea centrelor de prima vanzare este importanta. In 
Bulgaria se pot pescui 20 kg/zi fara sa necesite control sau raportare. Asta inseamna pentru o 
barca aproape 2 tone/an. Din cele 1800 de barci din Bulgaria, doar 1200 au raportat capturi.  
Este nevoie ca monitorizarea si controlul activitatii de pescuit sa fie imbunatatite. 

Dna Mihaela Mirea: Voi sumariza recomandarile desprinse din discutiile de astazi: 

1. Centrele de prima vanzare sa fie mobile si sa aiba etichetare si ambalare, cu detalii 
complete legate de provenienta marfii, lot, temperatura de pastrare etc 

2. Realizarea punctelor/porturilor de debarcare pentru o mai buna monitorizare si un 
mai bun control al capturilor 

3. Inlesnirea raportarii capturii prin introducerea optiunilor online si SMS, mai ales 
pentru pescarii la scara mica 

4. Imbunatatirea monitorizarii si controlului 
5. Permiterea unei capturi de doar 3kg/barca pentru consum propriu 
6. Transparenta si posibilitate de trasabilitate a resursei din mare pana pe masa 

 

În cele din urmă, ședința a fost declarată închisă. 

 

 

Minută pregătită de: Dna. Mihaela Mirea, presedintele grupului. 

 

 

Președinte BlSAC: Dr. Yordan Gospodinov 

 


