Metodologia de alocare a cotelor de pescuit pentru rapana la Marea Neagră

Nr.
Crt.
1

2

3

4

Categorie

Criterii

PUNCTAJ

Tipul navei de
pescuit

>12 m

30

10-12 m
<10 m

10
5
30

81-100%
61-80%
41-60%
21-40%
<20%

25
20
15
10
5
25
10

Punctaj maxim
Realizarea cotei
de rapana
atribuite pe
ambarcațiune în
anul anterior

Punctaj maxim
Obligații de
raportare date
conform
legislației și
Regulamentelor
Europene
(raportări
lunare, jurnale
de pescuit,
declaratia de
debarcare,note
de vânzare,
declarare
capturi, solicitări
periodice ale
ANPA pentru
colectare date,
rapoarte VMS
și/sau ERS acolo
unde este cazul,
etc) pe anul
anterior

Punctaj maxim
Criterii de mediu

Raportare corectă și
completă a capturilor
cu transmitere în
termenul solicitat

Raportare corecta cu
transmitere intarziata

5

Completare incorecta
a documentelor de
inregistrare si circulatie
a capturilor.

5

Pescuit sustenabil
(custi, scafandri, alte
metode inovative de
pescuit)
Pescuit cu traule de
fund si alte metode
care dauneaza mediului
inconjurator (in speta
distrug substratul de

10
10

5

Observații

Se iau in calcul:
- sanctiunile date
pentru completare
incorecta a
documentelor de
inregistrare si
circulatie a
capturilor.
- inregistrarea in
Registrul intrariiesiri DPIM dupa
data limita de
raportare a
documentelor de
inregistrare si
circulatie a
capturilor

fund astfel punand in
pericol dezvoltarea
altor specii)
5

Punctaj maxim
Criteriu privind
costuri de
mentenanta,
combustibil,
personal,
cheltuieli
administrative,
efort de pescuit,
etc.
Punctaj maxim
Punctaj total

Ambarcatiuni > 15 m

10
25

12 m < Ambarc. <15m

20

Ambarcatiuni < 12 m

5
25
100 %

Total cota ce va fi alocata – 6800 tone
Rezerva pentru noii veniti si pentru confiscari – 1200 tone (15%)
Autorizațiile vor fi eliberate pe bază de clasament al punctajului obținut, în ordine descrescătoare, până la
epuizarea locurilor disponibile. Pentru departajare, daca vor fi mai multi solicitanti cu acelasi punctaj, vor fi
luate in considerare cererile in ordinea inregistrarii acestora.
Pentru solicitanții care nu au avut activitate de pescuit anterioară, punctajul se va calcula doar pentru criteriile
1, 4 si 5. Solicitarea cererilor noilor veniti se va face in ordinea depunerii cererilor. Cota rezervată pentru
aceștia se va repartiza conform tabelului de mai jos
Punctaj maxim 65 de puncte.
0-20 p

3t

21-30 p

10 t

31-65 p 150 t
In caz de nedepunere a solicitărilor din partea noilor veniți până la 1 aprilie, aceasta cotă se redistribuie
descrescator solicitanților in ordinea realizarii capturilor in anul precedent .
Cererile depuse vor contine in mod obligatoriu si cota solicitata de care se va tine cont atunci cand solicitantul
doreste o cota mai mica decat cea rezultata din calcul, diferenta de cota se va atribui celor care solicita cota
mai mare decat le revine din calcul, iar cererea lor este obiectiva, sustinuta de captura de rapana realizata in
anul anterior .
Alocare cote pentru fiecare specie pe baza punctajului cu posibilitate de suplimentare în condițiile in care este
disponibil :

Punctaj
0 -19 p
20-39 p
40-49 p
50-59 p

Cota
rapana
(tone)
1
3
20
50

60-69 p
70-79 p
80-89 p
90-100 p
Total cota/an

150
250
300
350
6800

Termenul maxim de depunere a solicitarilor de autorizații este 28 februarie a anului in curs. Nu se accepta
cererile depuse dupa 28 februarie.
Termen de eliberare a autorizatiei de pescuit comercial este de 15 zile lucratoare de la aparitia TAC-ului in
cazul in care dosarul depus de solicitant este complet.
Sub rezerva unor justificari temeinice (nava defecta,etc), daca o ambarcatiune nu a putut desfasura activitate
de pescuit comercial, solicitantul va fi tratat ca nou venit in anul urmator.
Se vor 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
> 2 abateri – 10 puncte
Se vor acorda 5 puncte la totalul acumulat in cazul in care solicitantul sprijină activitatea de colectare de date,
recuperarea de unelte, etc. In acest sens, se depun documente doveditoare
DPIM va monitoriza lunar nivelul de realizare al cotei alocate și va informa presedintele ANPA privind nivelul
de realizare al cotei pe ambarcațiune și la nivel național; în cazul în care se realizează cota in proporție de 100%
la nivel național sau pe ambarcațiune (și nu este disponibilă cotă suplimentară), încetarea dreptului la pescuit se
va face conform prevederilor legale in vigoare.
Cota alocata este nominala pe ambarcatiune si nu este transmisibila, exceptie facand situatia in care
ambarcatiunea respectiva este in imposibilitatea de pescuit (defectiuni, etc) iar cota repartizata va fi
redistribuita de catre ANPA solicitantilor, in functie de punctajul obtinut conform metodologiei de mai sus
Neacordarea dreptului la pescuit pentru anul următor sau suspendarea dreptului la pescuit pentru anul în curs se
face in conformitate cu prevederile Ordinului 807/2016 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele
acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole
naturale, cu modificările si completările ulterioare, cu excepția ariilor naturale protejate, prin urmare
indiferent de punctajul obținut nu se va mai elibera autorizație de pescuit.
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 a 30% din cota alocată în anul anterior. Capturile declarate
în această perioadă vor fi deduse automat din cota alocată la momentul eliberării noii autorizații.

