Anexa 1
Metodologia de alocare a cotelor de pescuit pentru pescuitul de calcan la Marea Neagră pentru
anul 2018
Nr.
Crt.
1

2

Categorie

Criterii

PUNCTAJ

Tipul
navei/ambarcatiunii de
pescuit

>12m cu motor

35

>10 si <12 m cu motor

20

>5,5 si < 10 m cu motor

10

Fără motor, indiferent de
dimensiune

0

Punctaj maxim
Realizarea cotei
atribuite pe
nava/ambarcațiune și
zonă de pescuit din anul
anterior

35

80-100%
60-80%
50-60%
30-50%
< 30
3

4

Punctaj maxim
Criterii economice și
sociale

Punctaj maxim
Obligații de raportare
date conform legislației
și Regulamentelor
Europene (raportări
lunare, jurnale de
pescuit, declarare
capturi, solicitări
periodice ale ANPA
pentru colectare date,
pentru anul anterior

Observații

Navele/ambarcațiunile > 15 m
(cheltuieli mai mari de
întreținere, cheltuieli cu
personalul, etc - criteriul
economic)
Ambarcațiunile 10 -15 m
Ambarcațiunile < 10 m
(criteriul social)
Raportare corectă și completă a
capturilor cu transmitere în
termenul solicitat

Raportarea corectă și completă
a capturilor cu transmitere cu
întârziere
Netransmiterea rapoartelor

45
25
15
10
0
45
10

5
3
10
10

Se iau in calcul
amenzile date
pentru neraportare si
data înregistrării la
DPIM a jurnalelor de
pescuit si
declarațiilor de
descărcare

3
0
1

periodice și altor documente
solicitate
Punctaj maxim
Punctaj total

10
100

Autorizare: Numărul navelor/ambarcațiunilor autorizate pentru pescuit calcan nu va depăși 48,
conform reglementarilor CE și naționale in vigoare.
Pentru a beneficia de cotă, solicitanții trebuie să depună anual o cerere în acest sens până la data de
1 decembrie, în care se va specifica în mod obligatoriu cota solicitată, justificata pe baza istoricului
individual al capturilor.
Termenul de soluționare al solicitărilor este de 30 de zile lucrătoare de la depunerea dosarului
complet pentru autorizare.
Autorizațiile vor fi eliberate pe bază de clasament al punctajului obținut, în ordine descrescătoare,
până la epuizarea locurilor disponibile, sub rezerva păstrării a 15% din cotă pentru noii veniți si 5%
pentru confiscări. In cazul în care nu se atinge procentul de confiscări, cota rămasă se va redistribui
solicitanților în semestrul 2.
Punctajul nu se aplică navelor/ambarcațiunilor intrate in fișierul navelor în anul 2017 care nu au avut
autorizație de pescuit calcan, nici celor intrate în fișier începând cu data de 03.01.2018.
Cotă suplimentară: Pentru a beneficia de cotă suplimentară, solicitanții trebuie să depună în scris o
cerere în acest sens, supusă aprobării președintelui ANPA.
Renunțare cote: In cazul în care un solicitant dorește renunțarea la cota alocată pentru anul în curs
(total sau parțial), cel care renunță trebuie sa facă o notificare în acest sens, precizând atât motivul
renunțării cât și cantitatea, către Președintele ANPA, care va analiza situația și va redistribui cota
devenită disponibilă în funcție de solicitările de suplimentare primite.
In cazul în care nu există solicitări de cotă suplimentară pana la 30 iunie, cota rămasă la dispoziția
ANPA va fi redistribuită noilor veniți in semestrul 2.
Alocare cote pe baza punctajului (și a cotelor disponibile conform Regulament si TAC 2018 pentru
calcan)
Punctaj
0-20 p
21-30 p
31-40 p
41-50 p
51-60 p
61-80 p
81-90 p
91-100 p
Total
cota/an

Calcan (tone)
0
0,200
0,400
0,500
0,600
1
2
3
57 tone

In cazul în care agentul economic a solicitat o cotă mai mică decât cota rezultată după aplicarea
punctajului, i se va atribui cota solicitată.
Diferența dintre cota solicitată și cota alocată conform punctajului va fi distribuită solicitanților de
cotă inițială mai mare decât cea rezultată după aplicarea punctajului, în funcție de procentul de
realizare al cotei din anul anterior.
Noi intrări in fișierul navelor: Pentru solicitanții nou intrați in fișierul navelor (inclusiv cei care nu au
avut autorizație pentru calcan în anul precedent dar au solicitat autorizație pentru anul 2018 și au
fost selectați), cota alocată acestora se va face in limita a 15% din totalul cotei anuale pentru calcan.
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Astfel, cota alocată pentru calcan va fi de 1000 kg pentru navele/ambarcatiunile peste 12 m cu
motor, 500 kg pentru ambarcațiunile intre 10-12 m cu motor, si 200 kg pentru ambarcațiunile între 5,5
m si 10 m cu motor, în ordinea înregistrării cererilor.
Condiții îndeplinire cotă: In caz de nerealizare a cotei într-un cuantum de minim 60% până la data
de 15 aprilie (începutul perioadei de prohibiție), cota rămasă se va reduce cu 50%, devenind
disponibilă pentru cei care au realizat-o în proporție de minim 80% până la această dată și care
solicită suplimentare în scris, supusă aprobării Președintelui ANPA.
In cazul în care solicitantul nu a raportat capturi în anul anterior (captură zero), fără argumente
valide și fără notificare către ANPA-DPIM (defecțiune navă, motive medicale, etc), operatorul nu va
mai primi cotă pentru calcan în anul următor.
Termenul de soluționare al solicitărilor de cotă suplimentară este de 10 de zile lucrătoare de la
depunerea acestora.
Alocare unelte: Numărul uneltelor de pescuit alocate va fi identic pentru toți operatorii cu aceeași
cotă alocată (de ex. pentru 1 tonă = 50 GNS), cu condiția ca operatorul economic sa dispună de acel
număr de unelte, in caz contrar numărul uneltelor alocate va fi egal cu cel al uneltelor deținute si
declarate. Numărul uneltelor alocate nu va fi modificat pe parcursul anului respectiv, indiferent de
cota suplimentară acordată.
Abateri: Se va scădea un număr de puncte din totalul acumulat în cazul în care solicitantul este
înregistrat cu abateri de la respectarea legislației în domeniul pescuitului, care nu intră sub incidență
penală (avertismente, amenzi, etc. în anul anterior), acordate de ANPA, după cum urmează:
1 abatere – 5 puncte
Mai mult de 2 abateri – 10 puncte.
DPIM va monitoriza lunar nivelul de realizare al cotei alocate și va informa conducerea ANPA privind
nivelul de realizare al cotei pe navă/ambarcațiune și la nivel național. În cazul în care se realizează
cota în proporție de 100% la nivel național sau pe nava/ambarcațiune (și nu este disponibilă cotă
suplimentară), suspendarea dreptului la pescuit se va face conform prevederilor legale în vigoare.
Neacordarea dreptului la pescuit pentru anul următor sau suspendarea dreptului la pescuit pentru anul
în curs se face in conformitate cu prevederile Ordinului MADR pentru aprobarea Normelor privind
accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului
comercial în habitatele piscicole naturale, prin urmare indiferent de punctajul obținut nu se va mai
elibera autorizație de pescuit calcan.
Dreptul de pescuit pentru anul următor: Începând cu 1 ianuarie și până la publicarea Ordinului
privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate, pe
specii şi zone (TAC) în Monitorul Oficial pentru anul respectiv, activitatea de pescuit comercial se va
face în limita de până la 50% din cota alocată în anul anterior, doar solicitanților care au depus
cererea până la data de 1 decembrie a anului anterior pentru anul următor și sunt întrunesc punctajul
necesar să primească cotă de calcan. Capturile declarate în această perioadă vor fi deduse automat
din cota alocată la momentul eliberării noii autorizații (excepție fac capturile aferente lunii
decembrie care pot fi declarate până la data de 5 a lunii ianuarie, cu depunerea documentelor
aferente).
Capturile declarate/înregistrate începând cu 1 ianuarie și până la publicarea Ordinului menționat mai
sus de către operatorii care nu au depus dosarul pentru autorizare se confiscă și se sancționează
conform legislației în vigoare.
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