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Programul de lucru al Consiliului Consultativ al Mării Negre- BISAC 

2020 

Prevederi generale 

În 2020, BlSAC va continua să funcționeze și să extindă subiectele expuse în 

Programul de lucru pentru 2019. Se bazează pe angajamentele stabilite prin Declarația de la 

București (2016) și pe Declarația ministerială din Sofia, planul de acțiune pe 10 ani pentru 

Pescuit Sustenabil în Marea Neagră, semnat la Conferința la nivel înalt privind pescuitul și 

acvacultura din Marea Neagră la Sofia, Bulgaria, 06-07.06.2018. 

În contextul punerii în aplicare a actualelor Recomandări GFCM și a pregătirii 

viitoarelor propuneri de Recomandări privind Marea Neagră, în ceea ce privește planul 

multianual de gestionare a pescuitului la calcan, lupta împotriva pescuitului INN, proiectul 

pilot privind schema comună de control și inspecție din Marea Neagră, planul de cercetare 

în domeniul pescuitului rapana, BlSAC va acționa ca un forum pentru dialog și discuții cu 

părțile interesate și va facilita regionalizarea și cooperarea între statele membre, continuând 

în același timp să colaboreze îndeaproape cu Comisia Europeană. 

În același timp, BlSAC va urmări activitatea UE și GFCM și va participa la reuniuni 

cheie în 2020. 

 

Principalele obiective al programului de lucru BISAC, pe tot parcursul anului, ar trebui să 

fie: 

1. Politica comună în domeniul pescuitului 

BlSAC va continua să analizeze provocările viitoare în vederea implementării reformei PCP, 

colaborând îndeaproape cu statele membre și cu Comisia Europeană. 

2. Cooperare 

Îmbunătățirea cooperării între administrațiile statelor membre în ceea ce privește 

implicarea BISAC în deciziile preliminare și rezoluțiile pentru stabilirea planurilor de 

gestionare legate de pescuitul din Marea Neagră. 

3. Natura 2000 

Participarea prin implicarea activă la pregătirea planurilor de gestionare a pescuitului din 

Marea Neagră legate de rețeaua de arii marine protejate NATURA 2000, în ceea ce privește 

rețeaua de arii marine protejate NATURA 2000 - analiza mărimii, caracteristicilor și 

restricțiilor și accesul la activitatea de pescuit în ariile marine protejate ale statelor membre. 

Prin urmare, BlSAC va implementa următoarele grupuri de lucru 

• WG 1 - Selectivitatea în pescuitul demersal și respectarea obligației de descărcare; 

• WG 2 - Propunere de planuri de gestionare a pescuitului în cadrul rețelei NATURA 

2000 de arii marine protejate; 
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• WG 3 - Implementarea Directivei-cadru privind strategia marină pentru Marea 

Neagră: în principal D1 – cetacee, D3 - Pește și crustacee comerciale, D4 – Rețele 

alimentare, D10 – deșeuri marine; 

• WG 4 - Situația pescuitului de rapana, perspective, evoluția capturilor, date conexe, 

piețe, tehnici de pescuit, capturi secundare; 

• WG 5 - Colectarea și punerea în aplicare a acțiunilor și inițiativelor menite să mențină 

un sistem de securitate, sănătate și control al pescuitului la scară mică și al 

pescuitului comercial, pentru a crea condiții mai bune, ținând cont de toate 

subsectoarele de pescuit: acvacultură , centre de descărcare, de primă vânzare, 

centre de prelucrare, depozitare, transport, comerț și trasabilitate. 

• WG 6 - Implementarea obligației de debarcare; 

 

Alte aspecte importante pentru Consiliul consultativ pentru Marea Neagră: 

 

1. Alte subiecte de abordat: 

• Pescuit la scară mică 

• Lucrări suplimentare privind gestionarea ecosistemelor din pescuit; 

• Implementarea planului de gestionare multianuală a calcanului; 

• Acțiuni pentru a spori lupta împotriva pescuitului INN; 

• Starea capturilor de rechin, vizate sau nu de pescuit, evoluția capturilor, date 

conexe, capturi accidentale; 

• Evaluarea condițiilor socio-economice din pescuitul din statele membre, în 

special în legătură cu capcanele de calcan, midii albe și rapana; 

• Recomandări privind speciile prioritare pentru elaborarea și stabilirea planurilor 

multianuale de management GFCM. 

• Pescuitul de agrement. 

2. Cooperarea interinstituțională 

BlSAC va menține o cooperare strânsă și va continua să lucreze în comun cu Comisia, 

Parlamentul European, GFCM, EFCA, Comitetele științifice și tehnologice și consiliile 

consultative ale ministerelor respective, institutele de cercetare științifică, precum și 

proiectele și activitățile conexe. 

3. Colaborarea cu oamenii de știință 

Mai mult, BlSAC va încerca să realizeze o cooperare și mai strânsă cu comunitatea 

științifică, lucrând la proiecte comune menite să reducă la minimum cantitățile de  pește 

debarcat și implicând proiecte axate pe îmbunătățiri tehnice ale selectivității. BlSAC va 

facilita și susține proiectul BlackSea4Fish. 

Consiliul consultativ pentru Marea Neagră (BLSAC) își continuă eforturile pentru a juca 

un rol activ în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului. BlSAC se concentrează 

asupra acestor probleme în cadrul reuniunilor planificate și se bazează pe rezultatele 

grupurilor de lucru. 
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BlSAC 2020- PLANIFICARE PROVIZORIE* 

 

Titlul Data Locul Subiecte abordate 

WG 1 - Selectivitatea în 
pescuitul demersal și 
respectarea obligației 
de descărcare 

20 Februarie Varna 
Bulgaria 

Modalități de îmbunătățire 
a uneltelor de pescuit 

ExCom 21 Februarie Varna 
Bulgaria 
 

Aprobarea documentelor, 
pregătirea GA, analiza 
activității WG din 2019, 
propuneri de modificare a 
statutului 

WG 2 - Propunere de 
planuri de gestionare a 
pescuitului în cadrul 
rețelei NATURA 2000 
de arii marine 
protejate 

17 Martie Constanta 
Romania 

Planuri de gestionare 
existente, propuneri pentru 
domeniul pescuitului 

GA 18-19 Martie Constanta  
Romania 

Aprobarea auditului din 
2019, raportul final de 
activitate, lista actualizată a 
membrilor, adoptarea 
modificărilor statutului 

Prima consultare 
tehnică a părților 
interesate cu privire la 
investițiile în 
acvacultură în Marea 
Neagră 

9-10 Aprile Burgas 
Bulgaria 

GFCM 

WG 3 - Implementarea 
Directivei-cadru privind 
strategia marină 
pentru Marea Neagră: 
în principal D3 - Pește 
și crustacee 
comerciale, D4 – 
Rețele alimentare, D10 
– deșeuri marine 

14 Mai Tulcea 
Romania 

Prezentarea descriptorilor, 
discuții despre starea bună 
a mediului 
 

WG 4 - Situația 
pescuitului de rapana, 
perspective, evoluția 
capturilor, date 
conexe, piețe, tehnici 
de pescuit, capturi 
secundare 

15 Mai Tulcea  
Romania 

Continuarea WG din 2019 
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WG 5 - Colectarea și 
punerea în aplicare a 
acțiunilor și inițiativelor 
menite să mențină un 
sistem de securitate, 
sănătate și control al 
pescuitului la scară 
mică și al pescuitului 
comercial, pentru a 
crea condiții mai bune, 
ținând cont de toate 
subsectoarele de 
pescuit: acvacultură , 
centre de descărcare, 
de primă vânzare, 
centre de prelucrare, 
depozitare, transport, 
comerț și trasabilitate 

29 Septembrie Constanta 
Romania 

Continuarea WG din 2019, 
Prezentare și discuții despre 
documentele atelierului de 
Trasabilitate din 2019 - 
Bruxelles 

Întâlnire pentru 
înființarea 
Observatorului pentru 
acvacultura din Marea 
Neagră 

15-16 Septembrie Trabzon, 
Turkey 

GFCM 

ExCom 30 Septembrie Constanta 
Romania 

Pregătirea GA, prezentarea 
activității în 2020, propuneri 
pentru 2021 

A noua întâlnire a WGBS 30 Septembrie - 2 
Octombrie 

Burgas 
Bulgaria 

GFCM 

Conferinta Marii Negre 5-6 Octombrie Georgia GFCM - Review of Sofia 
declaration 

44th GFCM – sesiunea 
anuală 

2-6 Noiembrie Tirana 
Albania 

 

Inter-AC Noiembrie Bruxelles  

WG 6 - Implementarea 
obligației de 
debarcare; 

18 Noiembrie  Varna 
Bulgaria 

Urmărirea de la WG în 
2019, Prezentarea de noi 
documente și progres 

GA 19-20 Noiembrie Varna 
Bulgaria 

Adoptarea WP pentru 2021, 
adoptarea propunerii de 
buget pentru 2021 

 

* Ședințele administrative pe parcursul anului, dacă este necesar (ar trebui să se acorde prioritate 
către comitetele executive). 
* lista neexhaustivă 


