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Programul de lucru al Consiliului Consultativ  pentru Marea Neagră - BISAC 

2021 

Principii directoare: 

În 2021, BlSAC va continua să lucreze la subiectele stabilite în programul de lucru 

pentru 2020 în ceea ce privește Politica Comună în domeniul Pescuitului, inclusiv dimensiunea 

sa externă și anume în cadrul GFCM. În plus, BlSAC va contribui la prioritățile și obiectivele 

stabilite în Agenda maritimă comună pentru Marea Neagră, și anume cu privire la sinergiile 

către pescuitul durabil în Marea Neagră.  

Programul de lucru se bazează pe: 

- Politica Comună în domeniul Pescuitului - PCP 

- Instrumentele GFCM, în special strategia pe termen mediu, planurile regionale de 

acțiune privind pescuitul la scară mică și eliminarea pescuitului INN și recomandările 

GFCM privind conservarea, gestionarea pescuitului, capturile accidentale de specii 

vulnerabile, monitorizarea controlului și supravegherii, sistemele de documentare; 

- Declarația de la București din 2016 și Declarația ministerială de la Sofia din 2018; 

- Agenda Maritimă Comună pentru Marea Neagră adoptată în februarie 2020 

- Planul regional de acțiune pentru deșeurile marine adoptat de către Comisia Mării 

Negre 

 

 

Principii generale de acțiune 

 

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 lucreze 

îndeaproape cu Comisia Europeană. 

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

în 2021. În acest scop, BlSAC va participa activ la consultările cu GFCM conform planului de 

întâlniri petru 2021 care urmează să fie confirmat. 

BlSAC va încerca să consolideze cooperarea cu alte consilii consultative și să profite de 

schimbul de cunoștințe și experiență în alte bazine marine, în special în Marea Mediterană cu 

privire la implementarea PCP, obligația de debarcare, reglementarea măsurilor tehnice, 

control și monitorizare, lupta împotriva pescuitului INN, deșeurile marine, sisteme de 

etichetare și documentare a capturilor. 

În urma experienței din anii precedenți, BlSAC va consolida cooperarea dintre 

administrațiile statelor membre în ceea ce privește implicarea BISAC în deciziile și rezoluțiile 

preliminare pentru stabilirea planurilor de gestionare și a măsurilor legate de pescuitul Mării 

Negre. 
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BlSAC va sprijini pregătirea planurilor de gestionare a pescuitului în Marea Neagră 

legate de rețeaua NATURA 2000 de zone marine protejate, inclusiv - analiza zonelor, 

caracteristicilor, restricțiilor și accesului la activitatea de pescuit. 

Din cauza pandemiei COVID-19, multe întâlniri în 2020 au fost anulate sau amânate, inclusiv 

întâlnirile GFCM și cea de-a 44-a sesiune anuală. BlSAC va continua să coopereze cu GFCM în 

2021. În acest sens, va fi semnat și implementat un memorandum de înțelegere între Consiliul 

consultativ pentru Marea Neagră și Comisia Generală pentru Pescuit pentru Mediterana 

(GFCM). BlSAC va fi implicat activ în viitoarea Conferință GFCM Georgia din 2022, un 

eveniment la nivel înalt care va urma implementarea Declarației ministeriale de la Sofia din 

2018 și va face bilanțul progreselor înregistrate în realizarea noii guvernanțe a pescuitului în 

Marea Neagră. 

Impactul pandemiei COVID-19 asupra pescuitului este o problemă cheie care trebuie 

abordată din cauza măsurilor restrictive luate în UE și pe glob. BlSAC va monitoriza evoluția 

situației și posibilele efecte asupra sectoarelor de pescuit ale statelor membre, va colecta date 

și informații relevante și va oferi feedback și sugestii. 

 

 Priorități specifice pentru 2021 

 Ecosisteme marine și costiere sănătoase  

• Ecosisteme marine vulnerabile în Marea Neagră; 

• Interacțiuni cu ecosistemul marin, protecția habitatelor sensibile și a speciilor 

vulnerabile (adică sturioni), atenuarea capturilor accidentale (adică rechini, cetacee, 

păsări marine), selectivitatea uneltelor, măsuri tehnice, recomandări; 

• Punerea în aplicare a obligației de debarcare, planurile de aruncare, cazurile de șprot, 

calcan și rechin și posibilele deficiențe identificate-recomandări 

• Lupta împotriva pescuitului INN în Marea Neagră, GFCM RPOA pentru eliminarea INN, 

schemele de certificare a capturilor – calcan, document de captură - recomandări 

schemă pilot; 

• Continuarea lucrărilor privind gestionarea pescuitului, urmând abordarea 

ecosistemică; 

• Planuri multianuale de gestionare (MAP), implementarea MAP de calcan, noi MAP 

pentru alte activități de pescuit din Marea Neagră, recomandări. 

• Pescuit la scară redusă, specificitățile Mării Negre și implementarea GFCM RPoA-SSF, 

rolul femeilor în SSF, valorificarea capturilor, piețele locale, organizațiile 

producătorilor, recomandări; 

• Specii de importanță pentru conservare, adică rechin, starea actuală, pescuitul vizat și 

capturile accidentale, capturile și evoluția capturilor, flotele de pescuit, uneltele de 

pescuit, obligația de debarcare, zonele de pescuit restricționate, recomandări; 

• Pescuit de agrement, stadiul actual, stocurile de pește, unelte / tehnici de pescuit, 

cadru legal, regimuri naționale de acordare a licențelor ,, interacțiune cu pescuitul 

comercial, recomandări. 
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● Pandemia COVID-19 și impactul asupra pescuitului, monitorizarea impacturilor, colectarea 

datelor, necesități suplimentare 

 

O economie albastră competitivă, inovatoare și durabilă pentru Marea Neagră 

● Evaluarea socio-economică a pescuitului de calcan, midii, șprot, rechin, barbun 

și rapana în statele membre  

 
Prin urmare, BlSAC va implementa următoarele: 

Grupuri de lucru 

WG 1 – Obligația de debarcare 

WG 2 – Măsuri tehnice 

WG 3 - Acvacultura  

WG 4 – MPAs, FRAs, Natura 2000 

WG 5 - Pescuit de agrement  

WG 6 – Dimensiunea socio-economică  

 

Focus grup 

 FG 1 – Pescuitul marin și pandemia Covid 

 FG 2 – Pescuitul rechinului 

 FG 3 - Pescuitul de Rapana 

 FG 4 - Deșeuri marine 

 

 

Alte aspecte importante pentru Consiliul Consultativ al Mării Negre 

 

1. Cooperarea interinstituțională 

 

BlSAC va menține o cooperare strânsă și continuă de lucru în comun cu Comisia, 

Parlamentul European, GFCM, EFCA, consiliile consultative ale UE, comitetele științifice și 

consiliile consultative ale ambelor ministere ale statelor membre, autoritățile statelor 

membre, institutele naționale de cercetare științifică și mediul academic și proiectele 

conexe. 

 

2. Colaborare cu institutele științifice și de cercetare 
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Mai mult, BlSAC va coopera îndeaproape cu comunitatea științifică, lucrând la proiecte 

comune menite să mențină debarcarea peștilor la minimum și implicându-se în proiectul 

axat pe îmbunătățirea selectivități uneltelor de pescuit și reducerea capturilor 

accidentale. BlSAC va facilita, de asemenea, în capacitatea sa, proiectul BlackSea4Fish. 

 

Consiliul consultativ pentru Marea Neagră (BlSAC) își continuă eforturile de a juca un rol 

activ în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului. BlSAC se va concentra pe aceste 

probleme în cadrul reuniunilor sale planificate și se va baza pe rezultatele grupurilor de 

lucru. 

 

 

 

 

 

 

BlSAC 2021- PROGRAM PROVIZORIU* 

Titlul Dată Loc Subiecte de abordat 

WG 1 - Obligația de 

debarcare 

 

 

FG 1- Pescuitul marin și 

impactul COVID  

24 Februarie  Constanta, 
Romania 

Concluziile din 2020, stadiul 
implementării 
 
Impactul pandemiei Covid 
asupra activităților de pescuit, 
sprijin financiar din partea 
statelor membre, necesități 

ExCom 25 Februarie Constanta, 
Romania 

Aprobarea documentelor, 
pregătirea AG, analiza 
activității WG din 2020, 
propuneri de modificare a 
statutului 

WG 2 – Măsuri tehnice 

 

 

 

 

 

 

FG 2 – Pescuitul rechinului 

16 Martie Varna, 
Bulgaria 

Concluziile din 2020, măsurile 
privind reducerea capturilor 
accidentale, inclusiv speciile 
vulnerabile, stadiul 
implementării 
Regulamentului privind 
măsurile tehnice 
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Stadiul actual, flota, debarcările, 
raportarea datelor, valori, 
tendințe, comerț, starea stocului 

AG 17 March Varna, 
Bulgaria 

Aprobarea auditului din 2020, 
Raport final de activitate, Lista 
actualizată a membrilor, 
Adoptarea modificărilor 
statutului 

WG 3 - Pescuit de rapana 12 Mai Romania Plan regional de cercetare, 
flotă, operatori, raportarea 
datelor, debarcări, tendințe, 
valoare, comerț 

WG 5 – Pescuitul de 

agrement 
 

13 Mai Romania Cadrul legislativ, 
interacțiunile cu pescuitul 
comercial, speciile, uneltele, 
platformele existente pentru 
schimbul de cunoștințe, 
cercetare și studii cheie, 
măsuri 

WG 3 - Acvacultură; 27 Septembrie Varna 
Bulgaria 

Cadrul legislativ, 
interacțiunile cu pescuitul, 
investițiile, speciile, cazul 
centrelor demonstrative 
GFCM de acvacultură din 
Marea Neagră 

WG4  - MPAs, FRAs, NATURA 

2000 

28 Septembrie  Varna, 
Bulgaria 

Concluziile WG 2019, stadiul 
actual 

ExCom 29 Septembrie Varna, 
Bulgaria 

Pregătirea GA, prezentarea 
activității în 2021, propuneri 
pentru 2022 

Inter ACs Meeting Octombrie/ 
Noiembrie  

Brussels  
Belgium 

 

44th GFCM sesiune anuală Noiembrie  GFCM 
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WG6 – Dimensiunea 
socioeconomică 
 
 
 
 
 
 
 
FG 4 Deșeuri marine - 
cartografiere, acțiuni 
comune pentru România și 
Bulgaria 

23 Noiembrie Constanta, 
Romania 

Valori și impactul pescuitului 
la nivel local, interacțiunea 
SSF cu pescuitul la scară largă, 
valorificarea capturilor SSF, 
debarcările SSF, rolul 
femeilor, ocuparea forței de 
muncă, organizațiile de 
producători 
 
Rezultatele grupurilor de 
lucru din 2019 și 2020, 
prezentarea de noi 
documente și progrese 

AG 24 Noiembrie Constanta, 
Romania 

Adoptarea WP pentru 2022, 
adoptarea propunerii de 
buget pentru 2022 

 

* Reuniuni de conducere pe parcursul anului, dacă este necesar (trebuie acordată prioritate  
Comitetelor Executive). 
* listă neexhaustivă 


