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Minuta 

 

Întâlnirea Grupului de lucru 2 cu BlSAC "Pescuit durabil - unelte și resurse", din 18.02.2019 

 

Astăzi, în data de 18 februarie 2019, la Hotelul Golden Tulip, în sala "Bulevard", incepand cu ora 

13:00, a avut loc intalnirea grupului de lucru 2 "Pescuit durabil - unelte și resurse", cu următoarea 

ordine de zi: 

1. Planul regional de acțiune pentru pescuitul la scară mică în Marea Mediterană și Marea Neagră 

(RPOA-SSF); 

2. Discutarea obiectivelor pe termen scurt și pe termen lung care au fost propuse de GFCM și 

defalcarea lor in Planului regional de acțiune pentru SSF; 

3. Comentarii și discuții; 

4. Prezentare "Managementul durabil al interacțiunii pescuit - mamifere marine" - Mihaela Mirea, 

Costin Timofte; 

5. Diverse. 

Membrii care au participat la grupul de lucru au fost: Dimitrina Kostova, Lubov Georgieva, Dimitar 

Kanariev, Kiril Zheglev, Dragos Buhai, Florin Luchian. La întâlnire au participat oficiali și invitați din 

cadrul DG Afaceri Maritime și Pescuit de la Comisia Europeană - Dna Pinelopi Belekou, de la Institutul 

de Oceanologie, Varna - Assoc. Prof. Violin Raykov și de la Institutul de Cercetări și Dezvoltare Marină 

"Grigore Antipa", Constanța - Prof. Simion Nicolaev. 

Întâlnirea a fost deschisă de către președintele BlSAC - dl Yordan Gospodinov, în calitate de moderator 

al întâlnirii a fost dna Dimitrinka Kostova, reprezentantă a "Asociației Europene a Pescarilor din Marea 

Neagră", al cărei membri sunt pescarii la scară mică și raportor a fost aleasa doamna Elena Peneva. 

La punctele 1 și 2 din ordinea de zi, domnul Gospodinov a prezentat documentul de lucru "Planul 

regional de acțiune pentru pescuitul la scară mică (SSF) în Marea Mediterană și Marea Neagră - acțiuni 

prioritare și obiective pe termen scurt/mediu", elaborat de DG MARE Obiectivul grupului de lucru al 

grupului BlSAC a fost acela de a reuni eforturile și punctele de vedere ale membrilor săi, reprezentanții 

organizațiilor din domeniul pescuitului și de mediu din Bulgaria și România și alegerea priorităților și 

termeneleor specifice pentru punerea în aplicare a Planului, pe care BlSAC va face recomandări pentru 

a fi prezentate de DG MARE înaintea Grupului de lucru GFCM privind SSF din 6 și 7 martie în 

Muntenegru. 
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Dna Pinelopi Belekou a prezentat stadiul planului și a oferit o imagine de ansamblu asupra 

pregătirii Grupului de lucru GFCM privind SSF. Ea a subliniat necesitatea de a prioritiza acțiunile din 

RFOA SFF, mai exact cele care sunt cel mai urgent de implementat în cadrul GFCM pentru Marea 

Neagră, cum ar fi o caracterizare clară a pescuitului la scară mică și termenele limita relevante. Ea a 

adăugat că o cerere similară a fost adresată si catre MEDAC. Ea a invitat BlSAC să ofere o contribuție 

valoroasă la prioritizarea actiunilor  și la obiectivele pe termen scurt și pe termen mediu, având în 

vedere particularitățile Mării Negre. Aceasta a încurajat BlSAC să participe activ la platforma "Fiends 

of SSF" și să urmareasca viitorul GFCM WG pe SSF. 

A urmat prezentarea prof. Simion Nicolaev, "Prezentarea pescuitului la scara mica în 

România". 

Prezentarea a evidențiat unele dintre provocările majore cu care se confruntă pescarii la scară 

mică, și anume: 

➢ Condiții de muncă grele; 

➢ Baza materiala veche; 

➢ Cost ridicat al combustibilului; 

➢ Nave de pescuit maritim necorespunzătoare; 

➢ Lipsa mecanizării muncii, ceea ce duce la productivitate scăzută; 

➢ Valoarea adăugată scăzută a producției; 

➢ Zonele în curs de dezvoltare Natura 2000 care afectează și zonele tradiționale de pescuit; 

➢ Lipsa acvaculturii marine în România; 

Propunerile pentru rezolvarea unor astfel de provocări sunt: 

 Construirea porturilor de pescuit; 

 Formarea profesională și conștientizarea pescarilor; 

 Îmbunătățirea circuitului - captură - producție și prelucrare - realizarea produsului final. 

Comentarii: 

Dna Pinelopi Belekou A multumit pentru prezentarea completă și a întrebat dacă este prezentare 

similară si pentru Bulgaria. Profesorul Nicolaev a informat că exista un studiu comun pentru sectorul 

pescuitului la scară mică din Bulgaria din 2013 in asociere cu Prof. Violin Raykov, dar nu este actualizat. 

Dna Dimitrina Kostova: Întâlnirea din Muntenegru se apropie și BlSAC trebuie să vină cu o 

recomandare specifică. În calitate de reprezentant al pescarilor mici din Bulgaria, a propus 

următoarele: 

1. Măsuri de combatere a eroziunii de adancime și de coastă (legate de climă și problemele 

de mediu) punctul I Ca rezultat al eroziunii de adâncime, coasta Mării Negre este distrusa de valuri. Ca 

urmare a încălzirii, creste nivelul mării, ceea ce duce la extinderea bazinului de apă pe teritoriul țării. 

În ultimii 100 de ani, temperatura Pământului a crescut cu 0,74 grade Celsius, ceea ce are și un impact 

asupra extinderii apelor interioare. 
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2. Măsuri de dobândire a cunoștințelor, competențelor și competențelor specifice în rândul 

reprezentanților pescuitului la scară mică privind oportunitățile de diversificare a activităților 

economice din zonele de pescuit pentru a face față volatilității veniturilor; 

3. Măsuri de promovare a antreprenoriatului în zonele de pescuit, inclusiv antreprenoriatul 

femeilor: organizarea de cursuri specifice, îndrumare și consultanță pentru competențele 

antreprenoriale și oportunitățile de diversificare a activităților economice în zonele de pescuit; 

(punctele F, H). 

4. Promovarea cooperării (regionale și transnaționale) între autoritățile locale și regionale, 

ONG-urile, pescuitul la scară mică, întreprinderile și cadrele universitare (concentrându-se pe 

combaterea schimbărilor climatice și găsirea de soluții pentru competitivitatea și problemele de 

calitate ale vieții în zonele de pescuit). 

 5. Crearea clusterelor pentru diversificarea activităților din zonele de pescuit, inclusiv clustere 

pentru dezvoltarea turismului durabil, concentrându-se pe turismul specializat, de exemplu 

ecoturism, turism cultural etc. 

 

Domnul Yordan Gospodinov a făcut o propunere de limitare a numărului de plase de pescuit 

pentru a evita conflictul dintre armatori și pescarii mici, deoarece în prezent există rețele de kilometri 

plasate în afara zonelor de pescuit ale SSF, care nu au identificare și pe care navele le tracteaza. 

Un alt aspect ce trebuie subliniat și care poate fi recomandat de către BlSAC este problema 

privind locurile de debarcare a capturilor, deoarece acestea ar trebui reglementate nu numai pentru 

nave și barci de pescuit, ci și pentru pescarii de agrement. Aceste bărci ar putea prinde 100 kg și chiar 

mai mult pește, care apoi se află pe piață fără ca aceste capturi să fi fost raportate. Aceste bărci trebuie 

să aibă un dispozitiv de raportare a capturilor, ancorări și capacități de urmărire. 

Dl Kiril Zheglev: Dacă vrem să ajutăm pescarii, cea mai mare nevoie este construirea de 

infrastructură - porturi, condiții pentru vânzarea peștelui - piețe. Trebuie create și condiții de 

întreținere a navelor - locuri pentru reparatii. Investițiile Comisiei Europene sunt un lucru bun, dar 

sunt greșite. Pescarii sunt oameni prea conservatori pentru a participa la diverse programe, deoarece 

acest lucru presupune o multitudine de documente. Foarte puțini pescari au capacitatea de a dezvolta 

proiecte, iar dacă cineva o face, nu va împărți cu alții. Potrivit acestuia, investițiile ar trebui 

direcționate direct către construirea de porturi și infrastructură, deoarece pescarii se vor adapta apoi. 

În ceea ce privește îmbunătățirea uneltelor de pescuit, precum și pescuitul ilegal și nereglementat, 

rolul institutelor științifice ar trebui să fie acela de a oferi pescarilor mijloace de pescuit ecologice. Este 

important, potrivit lui, ca CE să finanțeze institutele de cercetare pentru a dezvolta proiecte pentru 

pescarii, însă cercetarea sa fie practică, pentru că nu a fost până acum. 

Prof. Nikolaev: Trebuie să ne gândim la coordonarea dintre știință și agenții economici finali. 

Statele membre ale UE au un instrument interesant pentru stimularea pescarilor la scara mica, și 

anume programele de finanțare operațională. De exemplu, proiectul Blacksea4fish dispune de un 

instrument de schimb de informații între părțile interesate. 

Dl Yordan Gospodinov: Propune ca una din direcțiile pe care să se concentreze BlSAC este 

acțiunea nr. 13 din planul întocmit de GFCM - acces bun la locurile de ancorare, adăugând la aceasta 

toate cerințele igienice. 
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Dna Mihaela Candea Mirea: sugerează că BlSAC ar trebui să aiba in vedere si acțiunea nr. 53 

din plan - furnizarea de locuri pentru colectarea deșeurilor din mare, sortarea și transportul. 

Dl Yordan Gospodinov: Pescarii bulgari și români s-au concentrat pe două specii specifice din 

Marea Neagră - rapana și midia. În ceea ce privește valoarea adăugată a rapanei, aceasta este 

exportata in tari terte- dar carnea rapana este doar 1/6 din greutatea sa. Produsul organic care rămâne 

- cochilia nu este folosită pentru nimic și munți se acumulează din aceste deșeuri. El sugerează că 

BlSAC recomandă ca acest produs rezidual să fie readus în mare deoarece formează nisipul marin sau 

este folosit pentru a crea recife naturale. Deocamdată, nu există nicio tehnologie care să producă ceva 

din cochilie, cu excepția calciului pentru păsări, dar, în conformitate cu o nouă reglementare, acest 

lucru nu mai este permis. 

Dl Florin Luchian: În Bulgaria, spre deosebire de România, există mai multe organizații de 

pescuit la scară mică. Există o singură federație în România. Reprezentantul ei a fost invitat, dar nu a 

putut participa la această întâlnire. Secretariatul BlSAC s-a angajat să solicite propuneri scrise cu privire 

la pescari mici, astfel încât BlSAC să poată prezenta un aviz unic. 

Dl. Dimitar Kanariev: La punctul 52 (Clima și mediul) al planului - utilizarea speciilor, poate se 

referă la rapana. El a întrebat-o dna Pinelopi Belekou dacă GFCM a luat în considerare faptul că ea 

este un prădător și se hrănește cu midii care sunt filtrul Mării Negre. De asemenea, sugerează ca în 

paragraful 53 din plan cuvântul "poate" să fie eliminat din text, astfel încât să se citească: "aceste 

planuri includ scheme de compensare pentru colectarea deșeurilor marine". 

Dna Pinelopi Belekou a reiterat evoluțiile recente în ceea ce privește pescuitul de rapana în 

contextul GFCM. , A menționat că specia a fost considerată invazivă, fiind în același timp un stoc 

comercial cu valoare ridicată. Acest lucru a fost luat în considerare de la GFCM și de specia a fost 

eliminat din lista stocurilor prioritare invazive, considerându-le drept stoc prioritar comercial. În acest 

scop, a fost adoptată o recomandare în sesiunea anuală GFCM din 2018, care stabilea un plan regional 

de cercetare. Obiectivul planului este de a îmbunătăți cunoștințele științifice privind pescuitul de 

rapana. Ea a adăugat că aspectele legate de interacțiunea dintre rapana și alte stocuri sunt incluse în 

acest plan. 

 Concluzie: Grupul de lucru a convenit asupra faptului că BlSAC ar trebui să se concentreze 

asupra punctelor 13, 53 și 54 din calendarul de punere în aplicare a planului de acțiune la scară 

regională pentru pescuitul la scară redusă. Pentru a veni cu o declarație finală, grupul va aștepta 

propunerile scrise ale Federației pescarilor de mici dimensiuni din România. 

A urmat prezentarea sustinuta de Mihaela Mirea și Costin Timofte "Managementul durabil al 

interacțiunii pescuit - mamiferele marine”. 

 

 

Minuta pregatita de: Mrs. Elena Peneva …………………………………………………….. 

 

 

Presedinte BlSAC : Yordan Gospodinov ……………………………………………….. 


