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Minuta 

În urma unei reuniuni a Grupului de lucru extraordinar al BlSAC 

20 iulie 2021 

Subiect: „Pescuitul calcanului” 

 

Pe 20 iulie 2021 prin link video a avut loc o întâlnire a BlSAC dedicată pescuitului calcanului 
și modificărilor propuse de către INCDM Grigore Antipa cu privire la perioada de prohibiție. 

La ședință au participat videoconferința: dna Pinelopi Belekou, DG MARE Unitatea D 1, 
dna Yvanova Yordanka, DG Mare,  domnul Galin Nikolov – ANPA Bulgaria, domnul Dimitar 
Valkov - NAFA, Burgas, domnul Gabriel Popescu – ANPA Constanța, domnul Konstantin Petrov 
– GFCM Burgas, domnul Victor Nita de la Institutul Grigore Antipa, Constanța. 

Din partea BlSAC au participat: Yordan Gospodinov, Mihaela Mirea, Dragos Buhai, Marian 
Paiu, Dimitrina Kostova. Invitați: Martin Hristov, Mihaela Velinova și FLAG BG Shabla. 

Ședința a fost deschisă de președintele BlSAC, dl Yordan Gospodinov. Participanții și 
invitații la întâlnire salută membrii BlSAC. 

Urmează o prezentare a doamnei Mihaela Mirea referitoare la activitatea BLSAC dedicată 
pescuitului la calcan din trecut. 

Domnul Victor Niță adaugă că în contextul schimbărilor climatice au loc modificări 
referitoare la reproducerea unor specii de pești, observate în anii trecuță. De exemplu, în anul 
2019, în perioada 30.04-9.05, 70% dintre femele depuseseră deja icre. Ăn anul 2020, la 
început de aprilie, 100% dintre femele depuseseră deja icre. În opinia oamenilor de știință 
perioada de prohbiție ar trebui să înceapă cu 2 săptămâni mai devreme: 1.04-.1.07. 

Domnul Gospodinov intervine spunând că această propunere a primit o opinie negativă 
din partea unui institut, dar și a unor pescari. 
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Doamna Pinelopi Belekou clarifică perioada propusă de INCDM Grigore Antipa și o 
introduce pe noua colegă doamna Yordanka. 

Domnul Marian Paiu întreabă cum afectează această modificare alte specii pentru a 
înțelege de ce pescarii se opun. 

Domnul Gabriel Popescu clarifică faptul că propunerea este de a muta și un de a mări 
perioada de prohibiție la litoralul românesc. 

Domnul Yordan Gospodinov spuen că este de dorit să fie păstrată perioada actuală, 
conform propunerii a 2 asociații de pescari, care consideră că această situație un este de 
durată. Este nevoie de cercetări amănunțite pe mai mulți ani. În plus, pescarii la scară mică 
un doresc mutarea acestei perioade. 

Domnul Dragos Buhai menționează că Ropescador este de acord cu propunere de mutare 
și un de extindere. 

Domnul Paiu întreabă dacă studiul celor de la Antipa poate să fie consultat undeva și dacă 
există un studiu similar și în Bulgaria. 

Domnul Gospodinov  - pentru Bulgaria au fost făcute solicitări, dar datele sunt puține. 

Doamna Mihaela Velinova a clarificat faptul că opinia IO_BAS un a fost primită la minister 
încă, iar opinia IFR sprijină propunerea Antipa, plus extinderea cu 15 zile. 

Domnul Dragos Buhai – în România legislația este diferită, iar pescuitul la Rapana un poate 
fi efectuat pe zone de prohibiție la calcan. De aceea noi susținem doar mutarea perioadei. 

Domnul Gospodinov a menționat că doar Mare Nostrum și BG Fish au susținut extinderea. 
BlSAC trebuie să formuleze o recomandare autentică, de jos în sus pentru DG Mare și Statele 
Membre. 

Doamna Pinelopi Belekou adaugă faptul că urmărește această discuție cu interés și vor 
ține cont de toate părerile. Orice modificare trebuie bazată pe recomandări științifice solide 
și încureajează institutele să discute despre acest lucru. Durata nu se schimbă și înțelege că 
este vorba doar de o mutate. Grupul de lucru pentru Marea Neagră va avea o întâlnire la final 
de iulie și se va discuta despre calcan și depsre această propunere. Avem nevoie de o bază 
științifică solidă.  

Domnul Galin Nikolov adaugă faptul că întelege propunerile și este important să se ia 
decizia cea mai bună pentru a proteja stocul de calcan și pe cele de pești. 

Domnul Gospodinov propune realizarea unei recomandări pentru mutarea perioadei de 
prohibiție și propunerea de cercetări științifice amănunțite pentru o perioadă de 3 ani, pentru 
a verifica necesitatea extinderii perioadei. 

Ședința se închide. 

Procesul-verbal a fost realizat de doamna Mihaela Mirea  

Președinte al BlSAC - Dr. Yordan Gospodinov 


