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Minuta 

Întâlnirea Grupului de lucru 2 la BlSAC "Facilități și resurse durabile pentru pescuit", 

 24 iunie 2019 

Subcategorie: calcan, capturi, cote, captura totală admisibilă (TAC), distribuția regională a 

stocurilor, intensitatea pescuitului, efectul social și economic. Oportunități de marcare. 

În data de 24.06.2019, la hotelul Ibis, sala Traian, Constanța, începând cu ora 10:30, a avut loc o 

întâlnire a Grupului de lucru 2 "Facilități și resurse durabile pentru pescuit", în conformitate cu 

următoarea agendă: 

1. Pescuitul la calcan - este de importanță socială sau economică în momentul de față? 
Oportunități de identificare a pescuitului care reduce pescuitul INN la un minim absolut. 

2. Abordarea viitoare privind stabilirea capturilor totale admisibile (TAC) și a cotelor de calcan; 
3. Termenul de valabilitate al TAC la un anumit nivel; 
4. Stocurile de calcan din Marea Neagră - totală sau diferită pentru diferitele secțiuni 

geografice; 
5. Opinia cercetătorilor și a autorităților; 
6. Comentarii și discuții; 
7. Recomandări și sfaturi; 
8. Rezultatele așteptate. / Versiuni finale ale recomandărilor adresate DG MARE, GFCM, 

ministere și autorități din statele membre /. 
 

Membrii grupului de lucru care participă la reuniune sunt: Aleksandar Trapchev - președinte al 

grupului de lucru și participanți: Dimitrina Kostova, Lyubov Georgieva, Dimitar Kanariev, Florin 

Luchian, Dragoș Buhai, Mihaela Candea Mirea, Plamen Kamburov, Yordan Gospodinov. În calitate de 

observator activ, profesorul asociat Violin Raykov de la Institutul de Oceanologie din Varna, a 

participat, de asemenea, la întâlnire. 

Obiectivul grupului de lucru: elaborarea de recomandări privind distribuția capturilor și a cotelor 

de captură, luând în considerare atât interesele mediului de afaceri, cât și reglementările de mediu și 

conservarea resurselor. 

Președintele BlSAC a făcut o prezentare pe tema "Calcan - capturi, cote, capturi totale admisibile 

(TAC). Distribuția regională a stocurilor, intensitatea pescuitului - semnificație socială sau economică. 

Oportunități de marcare ". 
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Discuții și observații: În 2017, la o sesiune a GFCM, a fost adoptat un plan multi annual de 

gestionare a calcanului și a fost determinată TAC pentru calcan în Marea Neagră. Acest TAC 

temporară a fost aplicabilă și în vigoare în 2018 și 2019 și urmează să fie revizuită. Administrația este 

de părere că trebuie adoptat un plan de 5 ani pentru TAC, dar asociațiile, membrii BlSAC, cred că nu 

este rezonabil și sunt în favoarea unui plan de 3 ani, deoarece este posibil ca în această perioadă să 

apară noi dovezi de creștere a stocurilor de calcan. Unele asociații propun menținerea cotei actuale 

în 2020 și, începând cu anul 2021, ar trebui stabilită o TAC pentru o perioadă de 3 ani. 

Unele dintre țările care operează în Marea Neagră și care nu sunt membre ale UE își declară 

neoficial poziția că stocurile de calcan din Marea Neagră pot fi împărțite în două grupuri - stocuri de 

pe coastă și stocuri în largul coastelor României și Bulgariei. Autoritățile celor două state membre și 

toți membrii BlSAC împărtășesc opinia că stocurile de calcan trebuie tratate ca un întreg pentru 

toată regiunea Mării Negre, iar acest aviz este susținut de opiniile științifice - Institutul de Resurse 

Piscicole, Varna. În plus, în opinia membrilor BlSAC, sistemul permanent de control al navelor de 

pescuit care capturează calcanul trebuie să fie aplicat și să fie același pentru toate țările care 

operează în Marea Neagră, deoarece altfel, dacă se aplică numai Bulgariei și României, va fi 

discriminatoriu. 

Dl Aleksandar Trapchev: În ceea ce privește efectul pescuitului de calcan - fie că este de 

importanță socială sau economică - cu o cotă de 57 de tone pe țară membră, are importanță socială. 

Dna Lyubov Georgieva: În stadiul actual al pescuitului, se pare că Bulgaria și România, fiind state 

membre ale UE, formează o societate închisă cu numeroase restricții în comparație cu celelalte țări 

care operează în Marea Neagră, care își stabilesc propriile reguli. Normele privind monitorizarea și 

controlul navelor de pescuit au permis calcanului să fie aceleași pentru Marea Neagră, iar GFCM ar 

trebui să găsească o modalitate de armonizare a acestora. Ar trebui să existe un sistem de control în 

permanentă funcționare , comun tuturor țărilor din regiunea Mării Negre. 

Domnul Violin Raykov: În ceea ce privește stocurile de calcan din Marea Neagră, nu există dovezi 

că stocurile nu sunt un întreg; cu toate acestea, există diferite varientăți de calcan. Faptul că 

măsurile de pescuit și de control sunt diferite pentru țările riveranei conduce la o gestionare 

nesustenabilă a stocurilor de calcan. 

Dna Mihaela Candea Mirea: Este foarte important ca Marea Neagră și Marea Mediterană să fie 

tratate diferit, deoarece în Marea Neagră există mai puține specii de pești de interes comercial 

pentru pescuit. 

Dl. Florin Luchian: Pescuitul din România a fost reînviat din 2011, odată cu apariția Rapanei, și 

astfel flota de pescuit a României a crescut. Numai unele dintre navele de pescuit dețin permise de 

pescuit de calcan și majoritatea au o lungime mai mică de 12 metri și nu sunt monitorizate. Având în 

vedere că li s-au permis capturile de calcan, ele ar trebui, de asemenea, să fie echipate cu sisteme de 

monitorizare. Pescuitul altor specii nu este bine dezvoltat în România. 

Dl. Yordan Gospodinov: 34 de specii de pești suntpescuite în Bulgaria și au fost pescuite, în mod 

tradițional, în ciuda apariției rapanei ca opțiune de pescuit. 

Domnul Violin Raykov: Faptul că capturile altor specii din România sunt destul de limitate se 

datorează localizării geografice a țării și migrației peștilor. 

Dl Aleksandar Trapcev: Nu este rezonabil să se impună cote pentru o anumită specie și în același 

timp să se impună perioade de interdicții și echipamente de pescuit permise. Cota trebuie să fie 

uniformă pentru întreaga Marea Neagră, deoarece în circumstanțele actuale, datele sunt manipulate 
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și nu reale. Capturile efectuate de navele de pescuit sunt mult mai mari decât cele raportate și, prin 

urmare, datele statistice utilizate de EAFA și GFCM nu sunt exacte. 

În concluzie, au fost elaborate următoarele propuneri de recomandări adresate GFCM, țărilor 

membre și DG MARE: 

• stocurile de calcan din Marea Neagră reprezintă un întreg, iar TAC ar trebui aplicată pe o 

perioadă de 3 ani; 

• Ar trebui introduse și aplicate reguli și măsuri tuturor navelor care operează în Marea 

Neagră - atât bărci mici, cât și nave mai mari, precum și tuturor țărilor care nu sunt 

membre ale UE; 

• Nu ar trebui să existe cote de calcan pentru Bulgaria și România pentru o perioadă de 

doi ani, deoarece ar trebui să existe TAC pentru Marea Neagră și în această perioadă 

numai nave echipate cu sisteme de monitorizare care să îndeplinească cerințele pentru 

obținerea unei licențe pentru capturile de calcan, ar trebui să aibă dreptul de pescuit la 

calcan; 

• Trebuie să se recomande României, ca țară membră, să stabilească și să construiască 

porturi pentru debarcarea calcanului. Bărcile mici ar trebui să fie lăsate să meargă la 2 

mile pe mare. Vasele de pescuit cu o lungime mai mică de 12 metri, care se îndreaptă 

spre pescuitul de calcan, ar trebui monitorizate, iar sistemele de monitorizare ar trebui 

furnizate de ANPA, România; 

Propunem următoarele măsuri de conservare noi și mai restrictive: 

1. monitorizarea tuturor navelor cu autorizație de pescuit la calcan; 

2. Monitorizarea tuturor navelor fără autorizație de pescuit a calcanului, care funcționează ca 

bărci care însoțesc pescuitul / în România sau ca bărci cu autorizație pentru capturarea altor specii 

de pești, precum și bărci turistice; 

3. Prin ordin al ministrului respectiva țară membră, număr suficient de porturi și adăposturi de 

ambarcațiuni trebuie să fie desemnate ca porturi de debarcare pentru calcan în Republica Bulgaria, 

și România; 

4. Pescuitul și debarcarea trebuie efectuate numai în timpul zilei, și stabilit printr-un ordin; 

5. În fiecare port ar trebui să fie numit un inspector, iar debarcarea să se efectueze numai în 

prezența inspectorului respectiv; 

6. Raportarea trebuie efectuată cu cel puțin o oră înainte de sosirea navei și debarcarea 

calcanului; 

7. În autorizația fiecărei nave de pescuit care capturează calcanul cu unelte de pescuit pasive, 

trebuie indicat numărul navelor de pescuit autorizate și marca individuală a fiecărei rețele. Pentru 

bărci de până la 6 metri lungime - 10 plase de 100 de metri, fiecare cu marcajul individual ANPA, 

EARA. Pentru navele de până la 10 metri - 20 plase; pentru navele de până la 12 metri - 30 plase; 

8. Toate navele trebuie să fie supuse anual inspecțiilor tehnice la începutul sezonului pentru a 

compara efortul de pescuit efectiv cu cel declarat; 

9. Vasele de pescuit ale pescuitului la scară mică ar trebui să poată funcționa într-o zonă de 2-3 

mile; 
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10. Fiecare navă de până la 6 metri trebuie să efectueze 6 călătorii pe an calendaristic cu un 

inspector la bord; bărci de până la 10 metri - 10 călătorii cu un inspector; și cele de până la 12 metri - 

12 călătorii cu inspector la bord. 

11. Trebuie stabilit un dialog cu toate părțile interesate și ar trebui dezvoltate metode de control 

care să implice instituțiile responsabile, precum și comunitățile locale, asociațiile, publicul și ONG-

urile; 

12. Facilitățile pentru controlul la bord, controlul terenurilor și controlul debarcărilor ar trebui 

finanțate în conformitate cu noile cerințe; 

13. Cercetarea științifică ar trebui finanțată pentru a asigura testele necesare; 

14. Daunele cauzate de utilizarea de setci de calcan trebuie să fie dovedite științific. 

Motivele pentru solicitarea suspendării cotelor pe o perioadă de probă de doi ani succesivi sunt 

următoarele: 

• Capturile de pescuit INN vor ieși îla suprafață; 

• Va fi obținută o idee mai bună despre capturile reale efectuate de nave fără autorizație, fără 

cote, care debarcă în locuri nereglementate, fără monitorizare și control; 

• Cota nu ne protejează. Nici nu protejează resursele deoarece există indicii că mari cantități de 

calcan sunt prinse dincolo de cota permisă; acest calcan este vândut în mod ilegal - motivele: bărci 

de pescuit fără autorizație, bărci cu permis de operare ca nave de însoțire, numeroase plase 

nemarcate, mai mult de 10-20 km pe navă; 

• vânzarea de calcan în timpul prohibiției; 

• vânzarea de calcan subdimensionat în restaurante și magazine; 

• o serie de cazuri de delfini tineri înecați ca urmare a faptului că s-au împletit în plase de pescuit 

în timpul prohibiției și / sau pe tot parcursul anului / evidențiind bărci și plase necontrolate cu un 

ochi mai mic /; 

• Se va opri vânzarea de calcan din capturi nereglementate în restaurante și hoteluri; 

• Captura și vânzarea peștelui subdimensionat vor înceta; 

• Delfinii vor fi salvați; 

• Vom fi capabili să demonstrăm că se prinde mai mult calcan decât se raportează; 

• Vom putea stabili dacă stocurile sunt durabile sau pe cale de dispariție; 

• În condițiile sistemului de pescuit și de raportare aflat în vigoare în prezent, și, în același timp, 

evaziunea capturilor raportate, există date de stocuri stabile. 

Recomandăm: 
1.Cotele ar trebui să fie întrerupte pentru o perioadă de doi ani; 
2. Toate capturile trebuie să fie evidențiate și raportate; 
3.  Trebuie să se stabilească stocurile de calcan. 
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Proces-verbal pregătit de: doamna Elena Peneva……………………………………………………………………………. 

 

Președinte al BlSAC: Dr. Yordan Gospodinov: .................................................................................... . 

 


