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Minuta 

Unei întâlniri a Grupului de lucru 6 al BISAC 

23 Noiembrie 2021  

Tema: Aspectul socio-economic al pescuitului - Impactul pescuitului la nivel local, 

interacțiunea pescuitului la scară mică cu pescuitul comercial, rolul femeii, ocuparea forței 

de muncă, organizațiile de producători. 

 

Pe 23 noiembrie 2021, membrii bulgari ai BISAC s-au întâlnit în orașul Pomorie, în Pomorie 

Grand Hotel, iar membrii români ai BISAC s-au întâlnit la București, iar o ședință a Grupului de lucru 6 

al BISAC a avut loc prin link video prin ZOOM pe următorul subiect : „Aspectul socio-economic al 

pescuitului - Impactul pescuitului la nivel local, interacțiunea pescuitului la scară mică cu pescuitul 

comercial, rolul femeii, ocuparea forței de muncă, organizațiile de producători” 

La întâlnire a participat conf. univ. Prof. Dr. Violin Raykov si prin link video Doamna Pinelopi 

Belekou din partea CE, Doamna Yordanka Chobanova din partea CE, Domnul Alexandru Simionov din 

partea ANPA Constanta 

Întâlnirea a fost deschisă de Președintele BISAC – Dr. Yordan Gospodinov. Au urmat salutări 

pentru participanți și invitați. 

Următorul este un raport al conf. univ. Prof. Dr. Violin Raykov, întocmit în numele BISAC pe 

următorul subiect: „Raport privind situația socio-economică, Covid 19 și implicarea femeilor în pescuit 

și acvacultură în Bulgaria”. Raportul subliniază faptul că flota bulgară se confruntă cu probleme grave 

cauzate de echipamente de siguranță învechite și nefiabile, incapacitatea de a adapta navele la 

standardele de eficiență energetică, introducerea de cote individuale de pescuit și scăderea 

semnificativă a capturilor anumitor specii de pești din Marea Neagră și fluviul Dunărea. Jumătate 

dintre navele de peste 15 m (36) sunt vechi și ineficiente pentru pescuit din cauza lipsei de 

echipamente și motoare adecvate tonajului lor. În ciuda restructurării sale treptate în perioada 2010-

2012, flota continuă să sufere de pe urma dezechilibrului structural al stocurilor de pește din Marea 

Neagră. Acest lucru este evident din numărul încă semnificativ de nave inactive din segmentul de până 

la 12 metri, care se numără printre principalele nave de pescuit de calcan și rapana. O pondere 

semnificativă a navelor inactive aparține și segmentului de 18-24 de metri, în principal din cauza 

îmbătrânirii navelor și a ineficienței lor economice în pescuit. Prezența unei mari proporții de nave 
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inactive și neutilizate în flota de pescuit bulgară pare să fie rezultatul unei probleme structurale și de 

aceea Bulgaria trebuie să facă față acestei provocări. 

Raportul arată că structura pieței de pește din țară este încă în curs de dezvoltare. Există o 

nevoie clară de a organiza și construi piețe angro de pește și rețea de distribuție a peștelui. Nu există 

un sistem de licitație în Bulgaria. Pentru a implementa cerințele legislației UE referitoare la organizarea 

comună a pieței, Bulgaria intenționează să înființeze puncte pentru prima vânzare a peștelui pentru a 

asigura transparența, un control mai bun al datelor și un control al calității, precum și condiții și prețuri 

mai bune pentru pescari. Aprovizionarea cu pește intern și marin se realizează de către angrosisti (sau 

de către cumpărători înregistrați, în conformitate cu prevederile Ordonanței pentru regulile și 

reglementările pentru prima vânzare a peștelui și a altor organisme acvatice), mulți dintre aceștia 

comercializează și alte produse alimentare. Aceștia primesc pește proaspăt de la comercianții cu 

ridicata de pe coastă, șprot congelat de la procesatori și pește congelat importat de la importatori și 

furnizează comercianților și magazinelor autohtone. Volumul de pește proaspăt este mic (poate mai 

puțin de 20% din totalul capturii) cu provizii sporadice. 

În ceea ce privește ocuparea femeilor în sector, conform datelor INS pentru anul 2015, 3.500 

de persoane sunt angajate în sectorul pescuitului în apele bulgare a Mării Negre. Oficial, doar 1% din 

licențele eliberate sunt pentru femei. Există acces egal, deoarece femeile sunt libere să obțină licențe 

de pescuit. Potrivit interviurilor, există un interes scăzut al femeilor de a lucra în industria capturii. 

Datele disponibile despre prezența femeilor în diferite subsectoare arată următoarele: 

• Subsectorul capturii: 1% sunt femei, conform CSTEP. 

• Subsectorul acvaculturii: 32% sunt femei, conform CSTEP, dar cifra este semnificativ diferită 

de informațiile ANAF, care arată o participare zero a femeilor. 

• Subsectorul prelucrării: 88% sunt femei, conform Agenţiei Executive pentru Pescuit şi 

Acvacultură; participarea nesemnificativă la activitățile portuare și aprovizionarea cu pescuit. 

Participarea lucrătoarelor este predominantă în piețele de pește. 

În subsectorul capturii, doar 1% din licențele de pescuit eliberate aparțin femeilor. În 

subsectorul de prelucrare, cea mai mare parte a personalului care lucrează în procesarea și ambalarea 

rapanelor, bivalvelor și peștelui (pe baza interviurilor cu femeile care lucrează în procesare și cu toți 

actorii instituționali intervievați) este formată din femei. Cu toate acestea, în general, există o lipsă de 

informații cu privire la remunerarea femeilor care lucrează în sectorul pescuitului din Bulgaria. În 

sectorul de prelucrare, femeile cu un nivel scăzut de educație au acces doar la locuri de muncă prost 

plătite deoarece munca este foarte grea, cu salarii mici și venituri instabile pe termen scurt și lung. 

Femeile cu studii superioare care doresc să-și construiască o carieră tind să lucreze în știință și 

administrație. 

Sectorul pescuitului este perceput ca un sector foarte important și promițător în Bulgaria și 

multe inițiative noi (inclusiv cele ale UE) oferă oportunități suplimentare de angajare a femeilor, 

inclusiv unele funcții de conducere. Condițiile dificile de muncă, cu multe reguli nereglementate și 

tehnologii vechi creează obstacole și lipsă de stimulente. Sunt necesare eforturi serioase la nivel 

european și național pentru a crea stimulente, promova și menține condiții favorabile dezvoltării 

sectorului și participării femeilor. Prezența femeilor în sectorul pescuitului este mai răspândită în 

industria de prelucrare și în activitățile legate de pescuit. Capturarea și acvacultura sunt gestionate în 

principal de bărbați. Cererea de forță de muncă ieftină, precum și condițiile de muncă neatractive 

explică angajarea femeilor cu studii scăzute sau needucate în sector. 
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Fondul european pentru pescuit și maritim și fondurile structurale ar trebui utilizate pentru a 

oferi mai multă formare și educație profesională femeilor care lucrează în sectorul pescuitului, pentru 

a le ajuta să acceseze posturi mai specializate și manageriale. În plus, este important să se înființeze 

rețele pentru a disemina mai bine informațiile despre oportunitățile de formare și resursele aferente. 

Bulgaria ar trebui să ia măsuri pentru a promova și a obține o mai mare recunoaștere a muncii feminine 

în sectorul pescuitului. 

În ceea ce privește interacțiunea dintre pescuitul la scară mică și pescuitul comercial, peste 

90% din pescuitul din Marea Neagră este considerat în prezent a fi la scară mică, cu activitate în apele 

de coastă și, prin urmare, ca este considerat instrument de trai în comunitățile de coastă. Cu toate 

acestea, beneficiile obținute din sectorul pescuitului din Marea Neagră nu sunt distribuite uniform 

între diferitele grupuri de nave (de exemplu, traulere mari în comparație cu navele mai mici care 

utilizează instalații pasive sau polivalente). Navele mici asigură 74% din locurile de muncă în pescuitul 

Mării Negre, dar reprezintă doar 49% din venituri. În medie, pescarii la scară mică câștigă aproximativ 

un sfert comparativ cu cei care pescuiesc cu traulere. Această remunerație mai mică indică o 

vulnerabilitate mai mare a pescarilor la scară mică, care lucrează adesea singuri sau în grupuri mici și 

se confruntă cu o volatilitate ridicată a capturilor, putere de negociere limitată și acces limitat la 

instrumente financiare, pentru a investi în continuare în afacerile lor. 

Urmează prezentarea unei scrisori din partea ANPA România, legată de tema grupului de 

lucru, pregătită la solicitarea BISAC. În anul 2020, flota românească de pescuit în Marea Neagră era 

formată din 175 de nave/nave, dintre care doar 153 erau licențiate, 75% din total erau activi în 

pescuitul comercial, majoritatea intrând în categoria de lungime 06-12 m ( 71,54%). În plus, au fost 

licențiați 97 de operatori economici (societate comercială, persoană fizică licențiată, întreprindere 

unică, întreprindere familială, 239 scafandri și 405 pescari, întrucât numărul total de salariați angajați 

în pescuit a fost de 387 pescari/scafandri; Numărul de salariați pe vârstă este: 15-24 de ani = 19,64%, 

25-39 de ani = 48,06%, 40-64 de ani = 32,30%; numărul de salariați în funcție de gradul de studii: 

gimnaziu = 50, 13%, liceu = 38,24%, studii superioare = 11,63%; numărul de salariați pe naționalități: 

93,54% români și 6,46% alte naționalități (bulgari, turci). 

Ocuparea în funcție de statut a fost de: 93,02% dintre angajați și 6,98% dintre proprietari. 

În flota românească sunt înmatriculate 140 de nave sub 12 m, 57,14% nave nemotorizate și 

42,86% nave cu motor. Pentru a evita eventualele conflicte între pescuitul la scară mică și pescuitul 

comercial, legislația națională a introdus următoarele măsuri: 

a) Pescuitul comercial cu traule este interzis de-a lungul coastei până la izobatele de 15 metri, 

de-a lungul întregului litoral, de la Capul Midia până la granița cu Bulgaria; 

b) Pescuitul comercial cu beam traul pe teritoriul Rezervației - Biosfera Delta Dunării de la mal 

până la izobatele de 20 de metri, de-a lungul întregului litoral, de la granița cu Ucraina până la Capul 

Midia este interzis 

În ceea ce privește ocuparea femeilor în sector, 98,97% dintre bărbați și 1,03% dintre femei 

sunt angajate în industria pescuitului din Marea Neagră. 

Urmează prezentarea unei scrisori din partea ANPA Bulgaria, legată de tema grupului de lucru, 

pregătită la solicitarea BISAC. Conform datelor oficiale ale Agenției, ca urmare a activităților de pescuit 

desfășurate de flota de pescuit a 1233 de nave active în Bulgaria în 2020, au fost debarcate 6228 de 

tone de pește și alte organisme marine, care generează venituri de 9 milioane BGN brut și valoare 

adăugată de 5,5 milioane BGN. În plan social, conform datelor furnizate oficial pe care le colectează 

ANPA, pentru anul 2020 angajații din pescuit sunt în total 1754 de persoane și 1233 de nave active. 
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Dintre aceste 1754 de persoane, ponderea lucrătorilor plătiți este de 19%, iar ponderea lucrătorilor 

neremunerați (de familie) este de 81%. 

În 2020, pescuitul la scară mică în Bulgaria a fost efectuat de 1148 de nave active. Această 

parte a pescuitului comercial a debarcat pentru același an 1947 de tone, ceea ce reprezintă 31% din 

cantitatea totală debarcată pentru 2020. Au fost înregistrate 14304 zile în mare. Pe de altă parte, în 

2020, pescuitul pe scară largă a fost efectuat de 85 de nave active, care au debarcat 4.281 de tone. 

Ambele subsectoare ale pescuitului au zone comune ale mării și au stocuri comune de specii de pești 

și alte organisme. Cu toate acestea, pentru a evalua interacțiunea lor, este nevoie de un set 

semnificativ de metode și modele pentru a calcula productivitatea elementelor individuale ale flotei. 

Pentru 2020, ocuparea în pescuit în Bulgaria este de 1729 bărbați, dintre care 328 sunt 

muncitori plătiți, iar restul - lucrători de familie. Femeile din sector sunt 25, sau 1,4% din toți angajații, 

dintre care 11 sunt lucrători plătiți, iar restul sunt lucrători de familie. 

În prezent, în Bulgaria există 2 organizații de producători. 

Discuții: 

Domnul Yordan Gospodinov: În ultimii ani, cultura educațională în sectorul pescuitului a 

crescut semnificativ. Producția este, de asemenea, puternic orientată spre export, ceea ce contribuie 

la importanța sectorului. 

Domnul Daniel Buhai a făcut un comentariu, legat de raportul conf. univ. Prof. Raykov, unde 

a menționat că în Bulgaria flota de pescuit are 5 544 kW, ceea ce este probabil o greșeală, pentru că 

de fapt este peste 50.000 kW. 

Domnul Todor Georgiev a întrebat conf. univ. Prof. Raykov - dacă există informații despre 

cantitatea de consum de pește și produse din pește în Bulgaria pe cap de locuitor față de cea din 

Europa, deoarece diferă semnificativ. 

conf. univ. Prof. Raykov: În Bulgaria în ultimii ani consumul de pește pe cap de locuitor este în 

creștere și este de aproximativ 8 kg/an, ceea ce este puțin în comparație cu alte țări europene. 

Domnul Yordan Gospodinov: Asociația „BG FISH” realizează propriul studiu asupra consumului 

de pește în Bulgaria pe cap de locuitor și este de peste 10 kg/an. Tot in Bulgaria se discuta despre 

reducerea TVA la alimente, care taxa este in prezent de 20%, iar in Romania este de 9% pentru 

alimente. 

Domnul Todor Georgiev și-a exprimat sprijinul pentru reducerea TVA la alimente și a sugerat 

ca BISAC să aducă problema în fața autorităților chiar acum, în timp ce negocierile pentru un nou 

guvern sunt în desfășurare în țară. 

Domnul Danko Penev a spus că pescarilor români le este foarte greu să vândă pește proaspăt 

și capturi sălbatice în marile lanțuri de supermarketuri, pentru că doresc livrarea în anumite zile, care 

de multe ori nu coincid cu zilele în care nava pleacă la mare pentru captură. El sugerează ca 

reprezentanții acestor lanțuri să fie invitați la o întâlnire a BISAC pentru a discuta subiectul. 

Domnule Yordan Gospodinov: soluția acestei probleme este existența organizațiilor de 

producători, unde toate navele după o ieșire de pescuit să-și declare capturile și să aibă solicitări 

directe către lanțurile de magazine. De asemenea, nu există piețe și schimburi de pește în Bulgaria, iar 

navele nu pot negocia cu marile lanțuri. Devine din ce în ce mai dificil să atragi tineri să lucreze în acest 

sector. Trebuie căutat ajutorul de stat pentru stimularea și atragerea tinerilor la muncă, deoarece 

există programe similare de sprijinire a agriculturii: de exemplu „Tânărul fermier”. Sectorul pescuitului 
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trebuie să fie una dintre prioritățile de sprijin, precum și să fie gândit la stimulente pentru a atrage 

femei în sector. 

Dna Dimitrina Kostova: Asociația pe care o reprezintă și care este înființată în cadrul unui 

program CE se concentrează pe analiza participării femeilor în sector. Sectorul pescuitului nu are 

preferințe pentru tineri. De foarte multe ori, după moartea unui pescar mai în vârstă, nu există nimeni 

din familie care să-i moștenească meșteșugul. Urmând exemplul programului „Tânăr fermier”, ar 

trebui realizat un program similar pentru pescuit. 

Doamna Mihaela Mirea: această asistență ar trebui să fie și în organizarea de cursuri de 

atragere a femeilor în sectorul acvaculturii. 

Dna Pinelopi Belekou: S-au strâns informații foarte interesante despre întâlnire și DG Mare 

așteaptă să le primească, deoarece aceste informații oferă o idee clară asupra stării pescuitului în 

Marea Neagră. În ceea ce privește subiectele abordate în discuție, UE a susținut întotdeauna rolul 

femeilor în pescuit, precum și păstrarea mijloacelor de trai din pescuitul la scară mică. Este o idee bună 

ca BISAC să facă o recomandare către statele membre, legată de atragerea femeilor și tinerilor în 

sectorul pescuitului. Noul plan pentru pescuit și acvacultură oferă finanțare, dar prin programul 

operațional. 

Întâlnirea a fost închisă. 

Procesul verbal al ședinței a fost redactat de: doamna Elena Peneva 

Președintele BISAC: Domnul Yordan Gospodinov 


