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MINUTA
ŞEDINŢEI GRUPULUI DE LUCRU PESCUIT PENTRU
PESCUIT ŞI ACVACULTURĂ
DIN DATA DE 28.03.2013
Urmare a convocării din data de 20.03.2013, transmisă pe cale electronică membrilor Grupului
de Lucru pentru Pescuit şi Acvacultură (GLPA), a avut loc şedinţa GLPA din data de
28.03.2013, în prezenţa reprezentanţilor menţionaţi în anexa la prezenta minută.
Reuniunea a fost condusă de doamna Adelina Pafitis, director la Direcţia Coordonare Politici
Europene, Fonduri Nerambursabile şi Relaţii Internaţionale. Ordinea de zi a fost următoarea:
1. Aprobarea minutei şedintei din data de 05.12.2012.
2. Prezentarea situaţiei actuale a procesului de aprobare a regulamentului FEPAM şi a
Regulamentului Comun.
3. Strategia sectorului pescăresc - linii directoare.
4. Stadiul indeplinirii conditionalitatilor ex-ante FEPAM, masuri preconizate - prezentare
ANPA.
5. Modelul de program operational: prezentare si analiza SWOT.
6. Diverse.
Desfăşurarea şedinţei:
Domnul Ciceronis Cumpănăşoiu, director general al DGP-AMPOP, a deschis şedinţa, punctând
câteva chestiuni generale. A precizat că procesul de programare este puţin întârziat faţă de alte
sectoare, dar şi adoptarea FEPAM de către Consiliu şi Parlamentul European este într-un stadiu
mai puţin avansat faţă de alte regulamente. De asemenea a precizat că procedura de achiziţie a
serviciilor de consultanţă pentru elaborarea studiului de piaţă, planului strategic naţional
multianual privind acvacultura şi a programului operaţional va fi lansată saptămâna viitoare.
1. A fost supusă la vot şi aprobată în unanimitate minuta şedintei din data de 05.12.2012.
2. Domnul Eduard Diaconeasa, manager public în cadrul Compartimentului programare 20142020 a prezentat pe larg interacţiunea între Strategia Europa 2020 şi pachetul de regulamente
relevant (Cadrul Financiar Multianual, Regulamentul Comun, Regulamentul privind Politica
Comună de Pescuit, Regulamentul FEPAM) pentru sectorul pescăresc. A precizat că, potrivit
estimărilor serviciilor Comisiei Europene, Regulamentul FEPAM va fi adoptat cel mai devreme
în luna septembrie 2013. Cu toate acestea, stadiul actual al propunerii de regulament permite
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elaborarea documentelor de programare, urmând ca acestea să fie ajustate în funcţie de
eventualele modificări survenite la proiectul de regulament.
În finalul intervenţiei sale, dl. Diaconeasa a menţionat că GLPA are de elaborat propuneri pentru
două documente programatice: strategia sectorului pescăresc şi programul operaţional pentru
sectorul pescărsc pentru perioada 2014-2020. În privinţa primului document, abordarea propusă
de DGP-AMPOP este aceea de a aproba mai întâi liniile directoare, care să stea la baza
formulării obiectivelor strategiei. În privinţa programului operaţional, a fost precizat faptul că se
va utiliza modelul furnizat de serviciile Comisiei, care va fi tradus şi pus la dispoziţia membrilor
GLPA în limba română.
3. În continuare, domnul Nicolae Dimulescu, consilier superior în cadrul Compartimentului
programare 2014-2020, a prezentat o propunere de linii directoare care să stea la baza strategiei
sectorului pescăresc. Domnul Marian Cuzdrioreanu, preşedintele Organizaţiei ROFISH a
Procesatorilor, Importatorilor şi Exportatorilor de Peşte, a solicitat introducerea procesării în
document. Domnul Dimulescu a mulţumit pentru comentariu şi a solicitat tuturor membrilor
GLPA să comunice eventuale observaţii/ comentarii faţă de acest document.
4. În ceea ce priveşte îndeplinirea condiţionalităţilor ex-ante specifice, prevăzute în anexa III a
FEPAM, doamna Adelina Pafitis a reiterat faptul că, legat de prima condiţionalitate – elaborarea
planului strategic naţional multianual privind acvacultura – acest plan va fi realizat cu
consultanţă externalizată. A invitat reprezentanţii ANPA să prezinte situaţia faţă de celelalte
condiţionalităţi.
Domnul Constantin Stroie, consilier ANPA, a precizat că în cadrul Comitetului Ştiinţific, Tehnic
şi Economic pentru Pescuit a fost aprobat ca programul actual de colectare date să fie în vigoare
până în 2016. Coroborat cu faptul că, în executarea acestui program, România a primit doar mici
comentarii din partea serviciilor Comisiei şi, ceea ce este cel mai important, nu a fost penalizată
prin scăderea alocărilor bugetare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 861/2006, apreciază că
această condiţionalitate este îndeplinită. Atrage însă atenţia asupra necesităţii achiziţionării navei
de cercetare.
Chestiunile legate de condiţionalităţile privind sistemul de inspecţie, control şi executare şi
raportul de capacitate vor fi prezentate de reprezentanţii ANPA la viitoarea şedinţa a GLPA.
5. Referitor la punctul 5 al ordinii de zi, domnul Dimulescu a prezentat analiza SWOT a
sectorului pescăresc structurată potrivit capitolelor din FEPAM: pescuit, acvacultură, dezvoltare
locală, marketing şi procesare şi colectare date şi control. A solicitat membrilor GLPA să
comunice observaţii/ comentarii, iar reprezentanţilor ANPA a solicitat să completeze analiza pe
modelul furnizat pentru capitolul referitor la colectare date şi control.
Domnul Simion Nicolaev, directorul general al Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare
Marină „Grigore Antipa” a propus ca observaţiile şi comentariile membrilor GLPA, înainte de a
fi consemnate, să fie discutate în cadrul şedinţei. A ridicat următoarele probleme privind
domeniul pescuitului:
- o viziune clară privind restructurarea sectorului de pescuit marin;
- procedee de alocare şi control comun în apele comunitare;
- acţiuni concrete împotriva pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat;
- formare profesională la nivel mediu pentru pescari.
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Domnul Laurenţiu Mirea, preşedintele Federaţiei Pescarilor de la Marea Neagră a subliniat
necesitatea acordării unei atenţii speciale pescarilor de la Marea Neagră, care se confruntă cu o
situaţie economică precară.
Referitor la domeniul acvaculturii, domnul Simion Nicolaev a precizat că se impun decizii cu
privire la:
- restructurarea sectorului în funcţie de tipul de acvacultură (extensivă, intensivă, mixtă);
- criterii şi proceduri pentru identificarea zonelor din Marea Neagră pretabile pentru maricultură;
- trasabilitatea produselor din acvacultură.
Domnul Gheorghe Ştefan, preşedintele Patronatului Peştelui din România, a ridicat următoarele
probleme:
- slabiciunile sistemului de control cu privire la verificarea unităţilor piscicole care produc sub
capacitatea naturală;
- întărirea disciplinei în sectorul pescăresc prin emiterea de acte normative de către factorii
responsabili pentru ca toate activităţile operatorilor din sectorul pescăresc să fie autorizate.
Domnul Eduard Diaconeasa a insistat asupra atenţiei care trebuie acordate indicatorilor propuşi
de serviciile Comisiei. În funcţie de nivelul actual al acestor indicatori, se vor stabili ţintele
pentru programul operaţional.
6. În cadrul şedinţei au fost discutate şi aspecte diverse. Domnul Tiberiu Cazacioc,
reprezentantul Asociaţiei Ivan Patzaichin Mila 23, a accentuat probleme legate de pescuitul
durabil, lantul alimentar scurt, nevoia de campanii de promovare si de comunicare, lipsa unor
emisiuni TV referitoare la pescuit si afaceri maritime. Au fost ridicate probleme referitoare la
datele colectate, în ceea ce priveşte sursa şi acurateţea acestora şi s-a concluzionat ca ANPA
trebuie sprijinită în activitatea de colectare a datelor. De asemenea, s-a menţionat că pentru
pescuitul la Marea Neagră, este nevoie de infrastructură.
La finalul întâlnirii, doamna Adelina Pafitis a reiterat solicitarea ca toate observaţiile şi
comentariile să fie încorporate în documentele de lucru şi trimise la secretariatul GLPA în
vederea consolidării documentelor şi rediscutării lor ulterioare. Termenul pentru trimiterea
acestor documente este 08.04.2013.
Concluzii:
-

materialele suport vor fi retrimise pe cale electronică de către secretarul GLPA la toţi
membrii, în termen de o zi;
membrii GLPA vor insera pe documentele de lucru observaţii/ comentarii în modul track
change şi le vor retrimite la secretariatul GLPA până la 08.04.2013;
ANPA va completa analiza SWOT referitor la colectare date şi control şi o va trimite la
secretariatul GLPA până la data de 08.04.2013.

Adelina Pafitis – Director DCPEFNRI
Secretar GLPA
Eduard Diaconeasa – manager public
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