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RAPORT 
De către dr. Yordan Gospodinov – Secretar general al CCMN 

despre 
întâlnirea cu D-l Joao Machado 

Pe data de 21 septembrie 2017 a avut loc întâlnirea cu D-l Joao Machado - Director 
general al Direcției Generale pentru Afaceri Maritime și Pescuit /DG MORE/ a CE. Această 
întâlnire a fost la cererea CCMN, pentru care subiectele și participanții au fost conveniți în 
prealabil. Aceștia au fost anunțati anterior la sediul GFCM. 

Întâlnirea a avut loc în următoarea formă: 
  - Mănăilă Sorin - Președinte al CCMN; 
  - Dr. Yordan Gospodinov - Secretar general al CCMN; 
  - D-l Joao Machado - Director general al DG MORE; 
  - D-na Pascale Colson – responsabilă pentru consiliile consultative 
  - Traducător din/în limba bulgară și engleză; 

Subiectele pe care le-am discutat cu D-l Machado sunt următoarele: 

1. Creșterea zonelor după Natura 2000 din regiunea Mării Negre; 
2. Cresterea cotelor de calcan ca urmare a recuperării stocurilor; 
3. Capacitatea de pescuit a flotei române 
4. Dispozitivele de pescuit permise și interzise pentru capturarea locuitorilor de fund, bivalve; 
5. Implicarea angajaților din sector în colectarea datelor, explorarea și restaurarea stocurilor   
    de pește, precum și protejarea și curățarea spațiilor maritime. 

La sugestia d-lui Mănăilă, el a discutat despre primele trei subiecte, în timp ce eu  
m-am exprimat în legătură cu ultimele două subiecte. Ulterior, amândoi am completat tezele 
noastre cu comentarii suplimentare. 

În ceea ce privește cota de calcan, am susținut avizul de a se căuta o opțiune pentru 
creșterea cotei. D-l Machado și-a exprimat sprijinul și a recomandat să se colaboreze 
mai strâns cu GFCM și să se caute o variantă pentru cooperarea mai strânsă cu partea 
turcă. În legătură cu capacitatea, mi-am exprimat opinia că se poate și trebuie să se lucreze 
pentru dezvoltarea „capacității adormite“, care stă pasiv în Bulgaria. 



În ceea ce privește dispozitivele de fund pentru captura bivalvelor, am explicat că 
legislația bulgară este mai restrictivă decât cea europeană și practic nu permite decât pescuitul 
cu mână. Am solicitat sprijin, astfel încât în Bulgaria și România să se pună în aplicare 
practicile europene și unele dispozitive să fie permise. Am subliniat ca acest lucru să fie un 
obiectiv pe termen scurt, cu cercetări și evaluări științifice relevante, despre care să fim 
susținuți noi și administrația relevantă sau unitățile de cercetare. 

D-l Machado ne-a sugerat să introducem o recomandare adresată administrației 
relevante și să informăm GD MORE. 

Cu privire la posibilitățile de implicare a angajaților din sector în colectarea datelor, 
cercetarea și restaurarea stocurilor de pește, precum și protecția și curățarea spațiilor 
maritime, d-l Machado a salutat ideea. El a subliniat că pentru colectarea datelor și 
deșeurilor are deja un sprijin financiar din partea FEP și, de asemenea, a cerut o 
recomandare pentru includerea activă a reprezentanților sectorului în aceste activități 
pentru care să se caute oportunitate de realizare a sprijinului. 

În concluzie, d-l Machado a subliniat că susține fiecare inițiativă a noastră și a 
mai accentuat că este nevoie de o activitatea mai mare din partea noastră cu cereri, 
sugestii și recomandări către instituțiile naționale și administrația. CCMN este 
organismul care este și legătura între afacerile cu ceilalți operatori care sunt interesați în 
activitățile din acvatoriul și coasta adiacentă, precum și cu statele membre cu CE, GD MORE 
și țările din bazinul Mării Negre și celelalte Consilii consultative. 

Scopul nostru a fost: 

- Să prezentăm CCMN și să explicăm problemele principale ale sectorului pescuitului   
    din ambele țări: Bulgaria și România; 

- Să solicităm sprijinul GD MORE și personal al d-lui Machado pentru rezolvarea  
     problemelor principale ale sectorului pescuitului din România și Bulgaria. 

Rezultatele obținute: 

Am pus problemele și am primit asigurare și îndrumări cu privire la modul în care 
acest lucru se poate întâmpla cu ajutorul GD MORE. 

 

Dr. Gospodinov - Secretar general al Consiliului consultativ pentru Marea Neagră. 

25.09.2017. 


