MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PESCUIT ŞI ACVACULTURĂ

COMUNICAT DE PRESĂ
privind participarea la reuniunea regională organizată de Agenția Executivă pentru Pescuit și
Acvacultură Bulgaria, ce a avut loc în perioada 21-22 februarie 2017, la Burgas, Bulgaria

Vă prezentăm în cele ce urmează concluziile reuniunii anuale regionale organizată de Agenția
Executivă pentru Pescuit și Acvacultură Bulgaria :
1. Implementarea proiectului-pilot privind evaluarea capturilor aruncate înapoi în mare în
cadrul activităților de pescuit de rapana, pentru a evalua impactul asupra puietului de
calcan și de câine de mare, asumat în declarația comună de către România și Bulgaria
în luna decembrie 2016, declarație care a stat la baza regulamentului privind alocarea
cotelor pentru calcan, șprot și rechin pentru anul 2017:
S-a stabilit că se vor face două expediții științifice în anul 2017, finanțate prin Programul
de Colectare Date, respectiv în primăvară și toamnă. Ambele țări vor alege una sau două
nave care pescuiesc rapana, cu caracteristici tehnice similare, la bordul cărora datele vor
fi colectate de către un inspector al agenției și un reprezentant al institutelor de
cercetare, care vor asista la activitatea de pescuit rapana. Durata și perioadele în care se
vor desfășura aceste misiuni vor fi stabilite de comun acord de către cele două țări. S-a
stabilit că în perioada 27 februarie-4 martie va avea loc o întâlnire cu pescarii în ambele
țări pentru a se stabili navele care vor face parte din acest proiect. La finalul fiecărei
expediții datele vor fi discutate și analizate împreună, urmând ca la final acestea să fie
prelucrate cu un soft performant ce va fi pus la dispoziție de Institutul de Pescuit din
Bulgaria. Proiectul va fi prezentat la GFCM și Comisia Europeană în luna martie, urmând a
se prezenta rezultatele acestuia în luna decembrie.
2. Gestionarea pescuitului de rapana:
România a pus problema gestionării în anul 2017 în același mod al acestei specii invazive
prin alocarea de cote. Bulgaria a declarat că nu are în vedere în viitorul apropiat să
introducă în legislație cote de pescuit pentru această specie, justificând decizia prin faptul
că nu există fonduri în acest moment pentru un studiu care să le furnizeze argumente în
acest sens.
3. Planul de Colectare Date:
S-a stabilit că se va continua colectarea de date în ambele țări, pe baza protocolului în
vigoare, însă cu stabilirea unei metodologii comune (caracteristicile navei folosite pentru
cercetare, perioadele expedițiilor, durata acestora, modul de analiză și interpretare a
datelor colectate, etc) pentru ca rezultatele să fie cât mai credibile din punct de vedere
științific (pentru calcan acestea vor avea loc primăvara și toamna). De asemenea, s-a
convenit că expedițiile vor fi comune, reprezentanți ai institutelor de cercetare din
ambele țări vor fi prezenți în cadrul misiunilor de colectare a datelor efectuate pe mare.
4. Evaluarea stocurilor în Marea Neagră:
Bulgaria a subliniat faptul că este nevoie de un proiect comun cu statele riverane în zona
Marii Negre pentru evaluarea stocurilor pentru calcan în toată zona, nu doar în zona
României și Bulgariei, pentru a avea date reale privind biomasa acestei specii în Marea
Neagră. Astfel, Comisia Europeană va primi date corecte privind biomasa existentă în zona
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României și Bulgariei. Acest studiu va putea fi finanțat de GFCM în cadrul proiectului pilot
BlackSea4Fish ce va fi găzduit de Bulgaria.
5. Activități de control și inspecție comune cu Bulgaria pe Dunăre:
Având în vedere că 2017 este primul an când perioada de prohibiție pe Dunăre este aceeași
în ambele țări, s-au purtat discuții privind modalitatea de efectuare a misiunilor de control
comune prin colaborarea între Filiala Muntenia din cadrul ANPA și Filiala Ruse din cadrul
ANPA Bulgaria. Aceste misiuni se vor desfășura conform unui calendar agreat de ambele
părți, ce va fi stabilit în urma unei reuniuni de lucru ce va avea loc în perioada 6-10
martie la Giurgiu sau Ruse.
6. Implementarea prevederilor Declarației de la București, semnată de statele riverane
Mării Negre cu ocazia Conferinței la Nivel Înalt pentru cooperarea consolidată în
domeniul pescuitului ce a avut loc in perioada 24-25 octombrie 2016:
In cadrul GFCM a fost deschisă o linie de asistență tehnică, în cadrul căreia activitățile de
colaborare între statele riverane Mării Negre s-ar putea concretiza în reuniuni tehnice la
nivel regional pentru implementarea prevederilor legate de armonizarea legislativă,
controlul pescuitului, prevenirea pescuitului ilegal, nereglementat și neraportat și
colectarea de date.
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