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MINUTA 

Întâlnirii Grupului de lucru 5 BISAC - 10 mai 2022 

Subiect: “Pescuit recreativ” 

 

Pe 10 mai 2022 la hotelul Continental Forum, Constanța și prin link video în ZOOM a avut loc 

o ședință a grupului de lucru 5 al BISAC pe tema: „Pescuitul recreativ”. 

La întâlnire au participat: doamna Yana Velina de la Ministerul Mediului și Apelor, domnul 

Kolyo Zhelev - Agenția Executivă pentru Pescuit și Acvacultură /EAFA/ Direcția de Statistică, 

doamna Dimitrina Chakarova - EAFA, domnul Konstantin Petrov Reprezentantul General 

Comisia pentru Pescuit în Marea Mediterană (GFCM) pentru Bulgaria, domnul Alexandru 

Simeonov - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură /ANPA/Constanța. 

Ședința a fost deschisă de Președintele BISAC, dl Daniel Buhai. 

Domnul Yordan Gospodinov a făcut o scurtă trecere în revistă a recomandării transmise de 

BISAC în legătură cu pescuitul recreativ în 2021 către Ministerele Agriculturii din Bulgaria și 

România și către EAFA și ANPA. Propunerile făcute au fost: 

• Necesitatea colectării datelor de captură din pescuitul recreativ, din cauza 

informațiilor că aceeași unealtă este folosită pentru pescuitul recreativ și pescuitul 

comercial, iar uneori pescuitul recreativ este transformat în pescuit la scară mică 

deoarece se urmărește vânzarea peștelui capturat; 

• Control mai bun asupra pescarilor, angajați în pescuitul recreativ în Marea Neagră cu 

barca - o modalitate de a raporta capturile prin SMS; 

• Campanii de informare pentru pescuitul recreativ, organizate de Minister, cu 

informare privind capturile permise pentru consum propriu și uneltele de pescuit 

permise. 

• O distincție clară între pescuitul recreativ și pescuitul sportiv. 

Domnul Gospodinov a explicat că pescuitul recreativ în Marea Neagră din Bulgaria crește 

în fiecare an, mai ales în lunile de toamnă, când apar peștii care trec prin Bosfor. 
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Conform legii din Bulgaria, din pescuitul recreativ pot fi capturate până la 3 kg de pește. 

Acest tip de pescuit se desfășoară cu unelte de pescuit foarte moderne și bărci de mare 

viteză, iar uneori cantitățile de pește capturate pot ajunge la 100 - 200 kg. Acest pește 

este apoi vândut ilegal în restaurante. Pentru pescuitul de agrement, ANPA emite un 

document unic persoanelor fizice, iar aceste persoane nu se află sub controlul 

autorităților, adică există o omisiune legislativă. În trecut, ca și în 2021 și 2022, guvernul 

nu a luat măsuri pentru a rezolva această situație. Concurența neloială a amatorilor este 

îngrijorătoare pentru pescari. 

Domnul Alexandru Simeonov: Pescuitul recreativ în România începe în luna mai, iar 

pescarii au obligația de a trimite online un borderou de captură completat către ANPA. 

Platforma online a Agenției Naționale pentru Pescuit este în curs de actualizare. 

Informațiile despre cantitățile capturate sunt trimise la Institutul de Colectare a Datelor. 

ANPA eliberează permise pentru pescuitul recreativ persoanelor fizice, nu bărcilor. De 

asemenea, pescarii amatori trebuie să respecte interdicțiile de pescuit în anumite 

perioade ale anului. Cantitatea de pește care poate fi reținută din acest tip de pescuit 

este de până la 5 kg, care este pentru uz personal. 

Domnul Laurentiu Mirea, reprezentant al Federatiei Organizatiilor de Pescari la Marea 

Neagra, din Romania: Ceea ce a observat în orașul, de pe litoral, Mangalia a fost ca erau 

aproximativ 80 de pescari, dintre care majoritatea amatori. Când se întorc dintr-o ieșire 

de pescuit, pescarii amatori au cantități mai mari decât pescarii comerciali. Peștele prins 

este comercializat zilnic fără acte și asta nu doar la Mangalia, ci și la Constanța și 

Navodari. Se poate spune că pescuitul de agrement în Marea Neagră este o activitate de 

braconaj și este cel mai grav fenomen, deoarece acești pescari folosesc și alte unelte de 

pescuit pe lângă undițe - coșuri sau plase. Propune ca ANPA să introducă o taxă mare 

pentru pescuitul recreativ în Marea Neagră cu barca, deoarece este un fel de 

divertisment, nu o profesie, și astfel ar reduce pescuitul ilegal, nedeclarat și 

nereglementat. 

Domnule Yordan Gospodinov: în Bulgaria trebuie făcută o modificare legislativă - 

pescarii amatori din Marea Neagră ar trebui să aibă dreptul de a pescui de pe mal și din 

porturi, iar cei care pescuiesc cu barca - să introducă un permis ca și pentru pescarii la 

scară mică (SSF) și să aibă jurnale în care să înregistreze captura. Apoi acest pește va 

putea fi vândut legal, iar amatorii vor fi plasați pe picior de egalitate cu SSF. Este foarte 

important să se facă distincția între pescuitul sportiv și pescuitul recreativ. În Bulgaria, 

pescuitul sportiv se desfășoară în cluburi înregistrate, iar peștii prinși sunt cântăriți, 

măsurați și eliberați în apă. Acesta propune să se facă o modificare legislativă și să se 

interzică pescuitul de agrement din barcă, cu excepția cu harpoon, din anumite specii 

nesupuse cotelor sau supuse interdicțiilor sezoniere. 

Dl Daniel Buhai: propune ca BISAC să facă o recomandare autorităților pentru un control 

mai strict al pescuitului recreativ și ca această recomandare să menționeze măsuri 

specifice precum:  

• Taxe mai mari pentru pescuitul recreativ cu barca în Marea Neagră; 
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• Eliminarea cantităților de pește prins, peste cele permise de lege - 3 kg pentru 

Bulgaria și 5 kg pentru România; 

• Ambarcațiunile angajate în pescuitul recreativ să aibă un sistem special de 

semnalizare; 

• Limitarea excursiilor pe mare ale pescarilor amatori; 

• Să completeze fișa de captură, care trebuie trimisă electronic la Agenția 

pentru Pescuit; 

• Elaborarea unui set de sancțiuni legislative pentru contravenienți; 

În general, pescuitul de agrement în Marea Neagră, și pentru Bulgaria, și România a devenit 

un fenomen scăpat de sub control, ba chiar se poate spune că acesta este braconaj și 

concurență neloială pentru pescarii profesioniști. 

Domnul Yordan Gospodinov: Ideea domnului Buhai este foarte bună pentru a evita 

conflictele între pescarii mici și pescarii amatori și chiar este necesar să se exercite un 

control mai mare asupra pescarilor amatori. În Bulgaria, există chiar cazuri când pescarii 

amatori scot plasele pescarilor la scară mică. EAFA primește fonduri mari în cadrul 

Programului Maritim și pentru Pescuit pentru colectarea datelor și poate crea o platformă 

online pentru raportarea capturilor prin SMS. 

Domnul Konstantin Petrov: tema pescuitului recreativ este foarte importantă iar la nivelul 

Comisiei Generale pentru Pescuit pentru Mediterana (GFCM) există un grup de experți 

pentru acest tip de pescuit. Se ocupă în principal de aspecte privind presiunea pescuitului 

recreativ asupra resurselor, punctele sale de contact cu pescuitul la scară mică, precum și 

cazurile în care captura pescarilor de agrement este mai mare decât cea a pescarilor 

comerciali, ceea ce se datorează parțial aparatelor moderne - radare, bărci rapide etc. 

Grupul de experți examinează și importanța pescuitului recreativ pentru dezvoltarea 

litoralului. Un ghid a fost adoptat la nivelul FAO în 2021 pentru a colecta date din pescuitul 

recreativ din Marea Mediterană și Marea Neagră. Obiectivul său principal este de a oferi un 

cadru mai armonizat care să permită țărilor Mării Negre să aibă un model uniform de analiză 

a dimensiunii și impactului pescuitului recreativ asupra pescuitului Mării Negre. Schemele 

uniforme de monitorizare pentru diferitele tipuri de pescuit pot fi văzute și în manual; 

acesta oferă criterii minime pentru informațiile care trebuie colectate din aceste țări și, într-

o etapă ulterioară, pentru a putea lua în considerare și prezenta dimensiunea pescuitului 

recreativ, în timp fiind adaptate specificului fiecărei regiuni. Manualul este împărțit în 5 

secțiuni și, dacă va fi nevoie, într-o următoare ședință, colegii domnului Petrov de la FAO îl 

pot prezenta membrilor BISAC. 

Dna Dimitrina Kostova: este bine de văzut dacă propunerile BISAC sunt în conformitate cu 

liniile directoare incluse în Manualul FAO pentru pescuitul recreativ. 

Domnul Daniel Buhai: În concluzia grupului de lucru, se poate spune că este nevoie de un 

control mult mai strict și o mai bună reglementare a pescuitului recreativ pentru a evita 

concurența neloială cu pescuitul la scară mică. Este necesar să se sublinieze necesitatea de a 

facilita colectarea datelor din această activitate și, nu în ultimul rând, de a reduce 

posibilitatea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat deghizat în pescuit recreativ. 
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În continuare: închiderea ședinței. 

Minuta a fost întocmită de dna. Elena Peneva 

Președinte BISAC – domnul Daniel Buhai 


