
Programul de lucru pentru Consiliul Consultativ la Marea Neagră pentru 

2016 – 2017 

Direcții generale: 

Activitatea desfășurată în decursul anului se va focusa în general pe: 

• Aplicarea obligației privind condițiile de descărcare în mediul acvatic al Mării Negre  

• Analiza, evaluarea aplicarea prevederilor legislative privind: 

 -Accesul egal în zona economică de pescuit pentru ambele state, analiza legislației și 

formarea unui grup de lucru compus din 4 persoane – câte doi pentru fiecare țară – Bulgaria și 

România.  

- Calcanul, pescuitul acestuia și provocari legate de această specie.  

- Midiile albe, pescuitul diferitor specii /vongole/ și provocari legate de această specie.  

- Accesul la pescuit în zonele protejate pentru cele două state membre. 

- Pescuitul de rapane și provocari legate de această specie. 

 - Probleme sociale cu care se confruntă membrii branșei pescarilor din ambele țări. 

 

• Se va aduce o contribuție la reanalizarea problemelor prin prisma noi realități ecologice de la 

Marea Neagră.  

Consiliul Consultativ pentru Marea Neagră ( BlSAC ) va depune toate eforturile pentru a avea poziția 

de jucător-cheie în cadrul politicilor generale din domeniul pescuitului. De asemenea, va lucra la 

crearea unor practici în cadrul noii administrații regionale, conform art. 18 din Regulamentul 

Principal: Colaborare regională în domeniul măsurilor de protecție.  

BlSAC se va concentra asupra acestor chestiuni în cadrul întâlnirilor planificate și va urmări crearea 

unor grupuri de lucru în această direcție. 

Va menține o colaborare strânsă și va lucra cu organizațiile corespunzătoare (Comisia, Parlamentul 

European,  GFCM, Agențiile de control al pescuitului și acvaculturilor, Comitetele tehnico-științifice și 

Consiile Consultative din cadrul ministerelor de resort, Institutele Științifice Naționale), precum și 

proiectele respective și activitățile conexe acestora în limita în care resursele umane existente, 

timpul și resursele bugetare o vor permite.  

• Selectivitatea în pescuitul de adâncime și aruncarea 

Înființarea și formarea grupurilor de lucru care să analizeze starea principalelor specii pescuite: 

calcan, rapana și midiile albe.  Selectivitatea în pescuitul de calcan  și  мidiile albe și  îndeplinirea 

obligațiilor de aruncare va deveni o chestiune-cheie pentru BlSAC. BlSAC va adopta o poziție 

proactivă în aplicarea interdicției de aruncare a peștelui în Marea Neagră. Va lucra la stabilirea unei 



cooperări regionale strânse cu restul statelor din Bazinul Mării Negre. De asemenea, va căuta 

stabilirea unei relații strânse cu mediul științific în cadrul unor proiecte comune orientate spre 

aducerea la minim a procesului de aruncare a peștelui și a îmbunătățirilor tehnice în cadrul 

proiectului de selectivitate.  

• Planul de management pentru biodiversitate 

BlSAC va avea o contribuție activă în această direcție, organizând ședințe proprii în acest sens.  

Membrii BlSAC  își exprimă dorința de a participa la conferințele științifice la nivel regional și 

european și împreună cu  DG Mare și Parlamentul European să dezbată stabilirea parametrilor 

privind biodiversitatea și stabilirea planului anual. BlSAC va participa cu regularitate la astfel de 

ședințe și va lucra la aprobarea planului pentru Marea Neagră.  

• Conferință: starea mediului din Marea Neagră și influența acestuia asupra pescuitului. 

Conferința respectivă este încă la nivel de proiect pentru  2016 -2017, astfel că la momentul de față 

încă nu e inclusă în buget. Se presupune că o finanțare externă va sprijini desfășurarea acesteia.  

• Alte teme și chestiuni importante pentr BlSAC 

Ele pot fi abordate în cadrul grupurilor de lucru existente sau pot face obiectul unui grup de lucru / 

seminar separat: 

o Gestionarea pescuitului în zonele marine protejate / situri conform Natura 2000 

o continuarea în lucra cu managementul ecosistemelor pescuitului 

o implementarea Directivei-cadru, Strategia pentru mediul marin în Marea Neagră 

o Gestionarea a unui sistem integrat de utilizare marină / MSP (planificare spațială în domeniul 

maritim) 

o chestiuni privind controlul și inspecția în legătură cu regulamentul privind controlul 1224/2009 

Colectarea datelor: acțiuni și inițiative care pot contribui la colectarea de date în general. 

o sănătate și siguranță în sectorul pescuitului 

Întâlniri / activități planificate condiționat și prevăzute în bugetul pentru: 

1 Adunarea Generală 1 

2  Comitetul Executiv (dacă ne putem permite  3) 

3 Conferință/Seminar /în funcție de posibilități – 1/ 

4 Grupuri de lucru -3 

 


