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Minuta 

A unei întâlniri a BlSAC Grup de lucru 5 

13 mai 2021 

Subiect: WG 5 – Pescuit recreativ 

 

Pe 13 mai 2021, prin intermediul sistemului ZOOM, a avut loc o întâlnire Grupului de lucru 5 

a BlSAC pe tema - pescuitul recreativ.  

La ședință au participat prin videoconferință domnul Galin Nikolov - NAFA Burgas, domnul 

Konstantin Petrov - GFCM, doamna Ancuta Kazimirovicz – ANPA Bucuresti, domnul Florian 

Mazilu – Anpa Constanta. 

Membrii BlSAC: Marian Paiu, Dragos Buhai, Aniela Ivanova, Asociatia Europeana a Pescarilor 

și secretariatul BlSAC. 

Ședința a fost deschisă de președintele BlSAC, dl Yordan Gospodinov. Participanții și invitații 

la întâlnire salută membrii BlSAC. 

Dl Gospodinov a menționat că tot mai mulți pescari amatori au bărci puternice care au un 

impact negativ asupra pescuitului comercial cu unelte staționare. Aceleași unelte sunt folosite 

pentru pescuitul recreativ și comercial și, uneori, pescuitul recreativ este transformat în 

pescuit la scară mică, deoarece se urmărește și vânzarea peștelui. 

Domnul Galin Nikolov a adaugat faptul ca pescuitul recreativ este mai mult un hobby si se 

desfasoara mai mult in apele interne si mai putin la mare. 

Doamna Ancuta Kazimirovicz a declarat ca in Romania in acest moment pescarii amatori pot 

aplica pentru permise online si trebuie sa completeze un Fisier de captura. Totodata a 

mentionat intentia autoritatilor romane si bulgare de a modifica perioada de prohibitie la 

calcan. 
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Doamna Mirea a a adaugat faptul ca daca se doreste elaborarea unei recomandari comune 

pentru modificarea perioadei de prohibitie a calcanului, sa se tina cont de faptul ca opinia 

BlSAC este esentiala si ca este nevoie de timp pentru ca mmembrii acesteia sa fie consultati. 

Domnul Simov a menționat că este secretar al Federației pentru pescuit sportiv. El 

constată că stocurile de pește scad. El propune un memorandum între federația sa și BlSAC. 

Vrea resurse sporite pentru control. Un fond pentru reaprovizionarea Mării Negre ar trebui 

să fie creat. Dl Simov propune o lege separată pentru pescuitul recreativ și afirmă, de 

asemenea, că există o diferență uriașă între pescuitul amator și pescuitul sportiv. 

Domnul Petrov a adăugat că metodologia și schemele de control ale pescuitului sunt 

căutate în fiecare țară pentru a găsi o cale de control sporit. Verificarea calității datelor 

colectate este extrem de importantă. 

Recomandari: 

• Colectarea datelor capturilor din pescuitul recreativ 

• Un control mai bun al celor care desfășoară aceste activități 

• Campanii de informare a pescarilor amatori 

Ședința se închide. 

 

 

Minuta a fost pregatită de: doamna Mihaela Mirea 

 

Președinte al BlSAC: Dr. Yordan Gospodinov 


