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Grup de lucru 14.04.2020 

COVID -19 Pandemic 

MINUTA INTALNIRII 

 Pe data de 14 aprilie, marți, de la 11:00 până la 13:20, BlSAC a organizat o 

video conferință, în conformitate cu următoarea agendă:  

Agenda 

 

1. Efectul restricțiilor impuse de state în legătură cu pandemia Covid-19 

asupra situației actuale din statele membre din regiunea Mării Negre. 

Discuţie; 

2. Opțiuni pentru asistență și Suport. Discuţie: 

-Dimimimis; 

- Propunere de modificare a Regulamentului (CE) nr. 508/2014 privind 

Fondul european maritim și pentru pescuit, care vizează acordarea statelor 

membre oportunitatea de a oferi un răspuns adecvat la criza, care afectează 

în mod diferit fiecare stat membru. 

-Propunere de modificare a legislației naționale. 

Pe lângă membrii BlSAC, la întâlnire au participat reprezentanți ai EAFA - 

Assoc. Prof. Galin Nikolov și dl Dimitar Valkov, reprezentanți ai ANPA 

Constanța - domnul Gabriel Popescu, doamna Pascale Colson și doamna 

Pinelopi Belekou din DG MARE, precum și domnul Stoyan Kotov de la Direcția 

Maritimă și Pescuit din Ministerul pentru agricultură, alimentație și 

silvicultură, domnul Konstantin Petrov - coordonator al biroului regional al 
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GFCM pentru Marea Neagră, și doamna Zlatomira Karageorgieva-Mostrova, 

manager executiv al ONG-ului „MIRG Nessebar-Mesemvria”, în calitate de 

observatori activ. 

Scopul reuniunii grupului de lucru a fost de a discuta modalitățile prin 
care pescuitul poate fi sprijinit și sprijinit în condițiile pandemiei COVID-
19. 

Au urmat discuțiile pentru punctul 1 din ordinea de zi: 
Domnul Yordan Gorpodinov a prezentat o imagine de ansamblu 

asupra situației actuale din Bulgaria, în special a situației sectorului de 
pescuit din țară și a consecințelor măsurilor luate de guvern asupra 
sectorului. Închiderea restaurantelor și hotelurilor afectează întreaga 
ramură și restricționează activitățile de pescuit, deoarece piața s-a micșorat 
substanțial, iar unii pescari nu au echipamentele și facilitățile necesare 
pentru a-și conseva produsele. În ceea ce privește peștii crescuți în 
acvacultură, acest subsector este încă stabil, deoarece procesul se întinde 
pe parcursul întregului an. Cu toate acestea, fermele de midii ( Mytilus 
galloprovincialis ) practic nu au piață. În ceea ce privește mișcarea 
oamenilor, s-a acordat permisiunea persoanelor din sector care călătoresc 
în interes de  afaceri, precum și circulația mărfurilor în țară și pentru export. 
Peștele și produsele din pește sunt incluse în lista alimentelor de bază 
pentru Bulgaria. 

Domnul Florin Luchian a prezentat o imagine de ansamblu asupra 
situației din România, care este similară cu cea din Bulgaria, cu diferența 
că numărul de cazuri și decese mortale ale Covid-19 în România este mai 
mare. Guvernul român a impus măsuri mai restrictive, și a extins 
perioadamăsurilor menționate până la 15 mai. De la izbucnirea pandemiei 
și a situației de urgență, numărul șomerilor din țară a ajuns la 1,5 milioane 
de oameni. Într-o conversație cu ministrul Agriculturii, i s-a spus că în 
prezent nu sunt luate în considerare sau implementate măsuri pentru 
sprijinirea sectorului de pescuit.  

D - na Pascale Colson: DG MARE au trimis două scrisori BlSAC . CE 
a adus două modificări la măsurile inițiale pe care statele membre le pot 
folosi pentru a sprijini sectorul și la cheltuielile aplicabile. Primul 
amendament se referă la fonduri, în special articolul 5, în conformitate cu 
care situația de urgență actuală ar trebui inclusă în costurile eligibile și 
admisibile. A doua propunere este suspendarea temporară a activităților de 
pescuit și acvacultură, având în vedere pandemia Covid-19 și, de 
asemenea, acordarea de asistență financiară în scopul păstrării producției. 
Ambele modificări sunt importante, de aceea este necesar să verificăm 
dacă statele membre le iau în calcul. 
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Dl Stoyan Kotov : Cele două pachete pe care CE le-a dezvoltat în 
ultimele câteva săptămâni, constituie și actualizează de fapt Art.35 și 
Art.57 privind fondurile de sprijin reciproc. Al doilea pachet de măsuri are 
ca scop o modificare a așa - numitului 3+, și oferă sprijin mai bine orientat; 
în prezent acest pachet va fi adoptat în cadrul unei reuniuni a Comisiei 
Coreper (comisia reprezentanților permanenți ai fiecărui stat membru). 
Prin discuții cu reprezentanții sectorului și experți ai Ministerului 
Agriculturii Alimentației și Pădurilor (MAFF), a fost identificat ceea ce 
este important și aplicabil sectorului din Bulgaria - din păcate, primul 
pachet se dovedește a fi inaplicabil țării, dar a doua poate fi aplicată și noi 
măsuri pot fi dezvoltate în cadrul programului (PCP) pentru a ajuta 
sectorul. În al doilea pachet, în ceea ce privește măsura de suspendare 
temporară a activităților de pescuit, art.33 din Regulamentul 508, situația 
cu COVID 19 este proiectată în intervalul de timp determinat de CE de la 
1 februarie - 31 decembrie 2020. Astfel, suspendarea temporară a 
activităților de pescuit poate fi îndeplinită, dar principala cerință pentru 
această măsură pentru Bulgaria este greu de îndeplinit - cerința pentru o 
activitate de 120 de zile de pescuit în ultimii doi ani calendaristici. 
Conform primelor estimări ale MAFF, această măsură se va aplica la 
aproximativ o sută de pescari / pescari / cei mai activi din registrul bulgar, 
ceea ce reprezintă un procent foarte mic. Acest lucru se datorează 
sezonului activităților de pescuit din Bulgaria. Indiferent de numărul mic 
de bărci de pescuit, guvernul este gata, după aprobarea celui de-al doilea 
pachet de măsuri, să modifice programul astfel încât să includă Art.33, care 
nu este inclus în prezent. O altă modificare importantă pentru Bulgaria se 
referă la art.55 din Regulamentul 508, în care articolul actual valabil 
privind măsurile legate de sănătate este modificat pentru a oferi 
compensații acordate producătorilor din acvacultură pentru producția 
redusă. Respectiva compensație pentru producția redusă ar fi inadecvată 
pentru a răspunde nevoilor curente, deoarece problema reală este în cea 
mai mare parte legată de scăderea vânzărilor și a fluxului de capital. 
Problemele imediate cu care se confruntă producătorii sunt legate de plata 
salariilor, de cumpărarea consumabilelor, mai degrabă decât de reducerea 
volumului producției de acvacultură. Ministerul încearcă să găsească o 
modalitate de a compensa producătorii prompt și nu într-o etapă ulterioară, 
deoarece acest lucru ar duce la falimentarea multor companii. În ceea ce 
privește cel de-al doilea pachet de măsuri, au fost făcute propuneri pentru 
compensarea capitalului de lucru al întreprinderilor mici și mijlocii din 
sectorul prelucrării. Un alt parametru al noului pachet este reprezentat de 
măsurile privind organizațiile de producători. Din păcate, piața din 
Bulgaria nu este organizată și există o singură organizație de producători 
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care funcționează, dar membrii acesteia sunt prea puțini și, de fapt, nu 
poate folosi ajutoarele proiectate pentru depozitare. 

Domnului Kotov i-a fost adresată o întrebare : Când se poate aștepta 
ca sectorul din Bulgaria să primească ajutor și cum poate fi accesat acest 
ajutor? 

Dl Stoyan Kotov : Dacă se realizează un pachet mai flexibil, un procent 
mai mare din sectorul de pescuit afectat va fi sprijinit, dar acest lucru se va 
întâmpla după aprobarea pachetului. Imediat ce se va întâmpla acest lucru, 
actualul program va fi actualizat și noii membri vor fi, de asemenea, incluși 
- pentru suspendarea temporară a activităților de pescuit, pentru măsurile 
de sănătate referitoare la acvacultură și revizuirea întregului buget. 

Domnul Gabriel Popescu : A clarificat câteva puncte legate de 
acțiunile întreprinse de ANPA România: conform unui Decret special al 
Consiliului de Miniștri, libera circulație a tuturor operatorilor implicați în 
pescuitul comercial și a tuturor lucrătorilor în producția de acvacultură a 
fost permis. Toate magazinele care vând pește și produse din pește sunt 
deschise în această perioadă, dar vânzările au scăzut, în ciuda creșterii 
preconizate a consumului în timpul Duminicii Floriilor. Acest lucru se 
datorează mișcării restrânse a oamenilor. O analiză specială a stocurilor de 
pește a fost făcută la nivel național și s-a stabilit că, deocamdată, România 
are disponibilități suficiente pentru pește și produse din pește. ANPA a 
organizat discuții și a primit propuneri din partea tuturor celor din pescuitul 
comercial din Marea Neagră, care, într-o formă rezumată, au fost transmise 
Ministerului Agriculturii din România. Capturile și debarcarea de calcan 
sunt încă monitorizate, în această perioadă a anului, precum și interzicerea 
pescuitului de calcan care va intra în vigoare de la 15 aprilie.   

Dl Kiril Zhiglev : Poziția Asociației MENA este că, în această situație, 
supraviețuirea pescarilor este mai importantă decât cea a peștilor. Toți 
oficialii administrativi și CE li se cere să fie mai rapizi pe măsură ce trece 
timpul, pentru că în final e posibil să nu mai fie nimeni de asistat. Este 
adevărat că pescarii au voie să-și continue activitățile de pescuit, dar, de 
fapt, nimeni nu și poate vinde captura și producția, și astfel, măsurile ar 
trebui să vizeze protejarea și păstrarea lucrătorilor din sector, precum și 
păstrarea și stocarea producției. În acest sens, el salută inițiativa guvernului 
bulgar de a oferi producătorilor bulgari posibilitatea de a-și vinde 
produsele în marile magazine ale lanțului alimentar, dar apelul său este ca 
mecanismele de acordare a ajutorului financiar să fie cât mai simplificat și 
transparent. Și pentru a evita practicile incorecte - ajutorul financiar ar 
trebui să fie acordat producătorilor și organizațiilor cu trecut dovedit. 

Domnul Yordan Gospodinov : În ceea ce privește punctele de pe 
ordinea de zi a grupului de lucru, este inutil să discutăm punctul 2 - sprijin 
în cadrul regulamentului de mnimis și propuneri de modificări ale legilor 
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naționale, deoarece reprezentanții invitați ai ministerelor competente nu 
sunt prezenți la intalnire. El propune ca BlSAC să trimită o scrisoare 
oficială ministerelor cu privire la modalitățile posibile prin care sectorul 
poate primi ajutor în cadrul programului de minimis și eventuale 
modificări ale legilor respective în scopul atenuării impactului crizei 
asupra activității din sectorul. 

Dl Galin Nikolov : EAFA depune eforturi pentru a sprijini 
întreprinderile pentru a evita falimentele. La data de 15 aprilie, va avea loc 
o reuniune a Consiliului consultativ la Ministerul Agriculturii din Bulgaria, 
iar primul punct de pe ordinea de zi a reuniunii este: Modalități și acțiuni 
de sprijinire a sectorului în condițiile de pandemie. EAFA a funcționat 
întotdeauna în interesul sectorului. Activitatea principală în acest moment 
este inspecția capturilor de calcan și introducerea interdicției pescuitului 
de calcan. 

Dl Dimitar Kanariev : Sunt necesare acțiuni mai concrete și reacții mai 
rapide din partea instituțiilor. El pune o întrebare cu privire la Buletinul de 
informații trimis în special de CE, Art.68, care prevede că EMFF poate 
susține măsuri de marketing pentru pescuit și acvacultură, care pot include 
promovarea calității și a valorii adăugate, precum și comercializarea 
directă de produse pescărești din pescuit la scară mică sau pescari 
individuali fără nave de pescuit. Dl Kanariev și-a exprimat opinia că, în 
această situație, ar trebui să se ia în considerare pescuitul sub formă de 
subvenții, similar subvențiilor acordate fermierilor. În ceea ce privește 
solicitarea de proiecte, pentru mulți dintre ei este necesară 50% 
dinfinanțare. Pentru programele din agricultură, există un fond agricol care 
servește ca o garanție pentru bănci atunci când se acordă împrumuturi și, 
astfel, cerința de cofinanțare este îndeplinită. Asociația Națională „Coasta 
bulgară a Mării Negre” consideră că este necesar ca o astfel de opțiune să 
fie luată în considerare în cadrul EMFF.   

Dl Stoyan Kotov : Buletinul de informații trimis de CE oferă informații 
generale cu privire la măsurile care ar putea fi utilizate. În ceea ce privește 
măsurile de comercializare a produselor pescărești la scară mică - această 
măsură a fost lansată de mai multe ori în cadrul programului și nu este în 
special legată de COVID-19, dar CE propune ca statele membre să profite 
de unele dintre anumite elemente ale măsurii. În ceea ce privește finanțarea 
în cadrul programelor și 50% cofinanțare, ministerul elaborează în prezent 
un instrument financiar care prevede că garanțiile bancare ar trebui 
furnizate prin intermediul Administratorului fondurilor. În ceea ce privește 
subvențiile: în cadrul EMFF nu au fost stipulate subvenții directe. 

Dl Marian Paiu : Discuția de astăzi a dat răspunsuri la multe întrebări 
pe care inițial a vrut să le pună, dar ar dori să o întrebe pe doamna Pascale 
Colson dacă și în ce măsură este adevărat că sprijinul pentru pescuit 
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depinde în mare măsură de suspendarea pescuitului. O altă întrebare 
adresată ANPA România: Este posibil ca aceștia să furnizeze informații 
suplimentare din statisticile pe care le au asupra capturilor și eforturilor de 
pescuit până în prezent, comparativ cu anii precedenți, deoarece, după cum 
se dovedește, oferta pe piața românească este mult mai mare decât cererea 
în acest moment. Este evident că această situație este cauzată de interdicția 
de a vizita piețele și de circulația persoanelor. ONG-ul „Mare Nostrum” 
sprijină măsurile pentru depozitarea capturilor și pentru desemnarea unor 
zone speciale pentru vânzarea de pește și produse din pește. 

După aceea, ședința a fost închisă. 
Procesul verbal a fost realizat de: doamna Elena Peneva 
Președintele BlSAC : Dr. Yordan Gospodinov 
 
 


