GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

UNIUNEA EUROPEANĂ

DGP-AM POP

Anexa la RAPORTUL ANUAL DE IMPLEMENTARE a Programului
Operational pentru Pescuit 2007-2013, pentru anul 2009, elaborat în conformitate
cu Articolul 67 din REGULAMENTUL (CE) NR. 1198/2006 şi cu Anexa XIV din
REGULAMENTUL (CE) NR. 498/2007

RAPORT ANUAL
de implementare a Programului de adaptare a flotei de pescuit

ANUL 2009

ROMÂNIA
- 2010 -

Programul Operaţional pentru Pescuit 2007 – 2013

1

GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

UNIUNEA EUROPEANĂ

DGP-AM POP

Programul de adaptare a flotei de pescuit (P.A.F.) a fost întocmit în conformitate cu prevederile
art. 12 alin (1) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 744/2008 din 24 iulie 2008 de instituire a
unei acţiuni specifice temporare care urmăreşte să promoveze restructurarea flotelor de pescuit
ale Comunităţii Europene afectate de criza economica, pentru restructurarea segmentului de
flotă de pescuit - nave de pescuit implicate în pescuitul la specia „calcan", dar care participă în
mod alternativ şi la activităţile de pescuit prin traulare, deoarece această metodă de pescuit este
energofagă. Pe baza contului de exploatare în cele 12 luni care au precedat data de 1 iulie 2008,
în conformitate cu art. 12, alin. (3), costurile energetice ale pescuitului prin traulare - ca metodă
de pescuit alternativ - reprezintă mai mult de 30 % din costurile de producţie. Acesta a fost
aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii padurilor si dezvoltarii rurale nr. 439 din 30 iunie
2009.
Navele desemnate care fac obiectul Programului de Adaptare a Flotei de pescuit sunt: MEDUZA
4 şi DRAGON 1 apartinand SC. MIADMAR FISHING S.R.L. – Sulina respectiv S.C. BRIVAS
S.R.L. - Constanţa (Tabelul nr. 1).
Aceste doua (2) nave sunt singurele care utilizează acest sistem de pescuit, fiind dotate atât cu
instalaţie de traulare la pupa cât şi cu vinci plase pe unul din borduri, restul navelor având ca
dotare fie vinci plase (macara), fie vinci traul la pupa.
Tabelul nr.1. Navele segmentului de flotă ce fac obiectul P.A.F.

Armator
S.C. MIADMAR
FISHING S.R.L.
S.C. BRIVAS
S.R.L.

Nr.
crt.

Denumire
navă/
ambarcaţiune

Număr
înregistrare în
F.N.A.P.

1

MEDUZA 4

ROU000000011

115

220

200

încetare
permanentă

3

DRAGON 1

ROU000000016

47

220,8

140

încetare
permanentă

162

440,8

Total general

Tonaj
(tone)

Putere
(kW)

Nr. zile
activitate in
ultimii doi ani

Măsura
aplicată

Astfel, conform prevederilor art. 12, alin. (4), lit.(a), din R(CE) 744/2008, prin Programul de
Adaptare a Flotei de pescuit, Romania îşi propune ca până la 31.12.2012, să realizeze o reducere
permanentă a capacităţii de pescuit, după cum urmează:
 o reducere a tonajului brut (GT) de 100%;
 o reducere a puterii (kW) de 100% din întreaga capacitate de pescuit a segmentului de flotă
vizat de Program de Adaptare a Flotei de pescuit.
In cadrul P.A.F. au fost propuse pentru finantare prin aplicarea Măsurii 1.1 din cadrul Axei
prioritare 1: „Ajutor public pentru încetarea permanentă activităţilor de pescuit" a Programului
Operational pentru Pescuit 2007-2013 navele MEDUZA 4 şi DRAGON 1 (Tabelul nr.2).
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Tabelul nr. 2 Navele ce fac obiectul Planului de Adaptare a Flotei de pescuit

AXA 1
Denumire navă/
ambarcaţiune

Număr înregistrare

Tonaj
(tone)

Putere
(kW)

1

MEDUZA 4

ROU000000011

115

220

2

DRAGON 1

ROU000000016

47

220,8

162

440,8

Măsura 1.1
Nr.
Încetarea
crt.
permanentă a
activităţii de
pescuit

Total

ARMATOR

S.C. MIADMAR
FISHING S.R.L.
S.C. BRIVAS S.R.L.

Informaţii financiare
Valoarea totală a prefinanţării acordate României este de 32.154.401,99 Euro, din care în
conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 744/2008, în data de 15 decembrie 2008
Comisia a acordat României 16.149.994 Euro reprezentând 7% din contribuţia FEP.
Analiza calitativă
Nu se poate face o analiză a rezultatelor măsurată în indicatori fizici şi financiari în care să
includem o analiză calitativă a progreselor realizate în raport cu obiectivele stabilite iniţial
deoarece nu sunt încă proiecte implementate.
Luni, 26 aprilie 2010, in baza Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale
nr.99/23.04.2010, Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POP a lansat
sesiunea de primire de Cereri de Finanţare pentru prime aferente măsurii speciale aplicabile
exclusiv flotelor care fac obiectul unui program de adaptare: ”Ajutor public pentru încetarea
permanentă a activităţilor de pescuit” în baza Regulamentului Consiliului (CE) nr. 744/2008 din
cadrul Axei 1, finanţate din cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013.
Fondurile alocate pentru încetarea permanentă a activităţilor de pescuit” în baza Regulamentului
Consiliului (CE) nr. 744/2008 reprezinta 1.000.000 euro. Sesiunea aferentă Măsurii speciale
aplicabilă exclusiv flotelor care fac obiectul unui program de adaptare – ”Ajutor public pentru
încetarea permanentă a activităţilor de pescuit” în baza Regulamentului Consiliului (CE) nr.
744/2008 va fi deschisă până pe 30 iunie 2010.
In prezent cele doua cereri de finantare in valoare totala de 2791001,36 lei respectiv cu o valoare
totala eligibila declarata de cei doi armatori de 2658096,52 lei se afla in etapa de verificare a
conformitatii si eligibilitatii.
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