2 noiembrie 2012

INFORMARE DE PRESĂ
Întrunirea reprezentanţilor ARBDD cu delegaţii ANPA
şi asociaţiile de pescari din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) a găzduit în ziua de 30
octombrie 2012, întâlnirea dintre conducerea ARBDD şi reprezentanţii acesteia cu delegaţii Agenţiei
Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură (ANPA) precum şi ai asociaţiilor şi federaţiilor de pescari
din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării.
Pe agenda întrunirii s-au regăsit subiecte de interes comun privind desfăşurarea pescuitului
pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. Dintre temele dezbătute în cadrul acestei şedinţe
menţionăm:
1. Analiza şi revizuirea Ordinului nr. 44/2011 emis în comun de către Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale şi Ministerul Mediului şi Pădurilor pentru aprobarea Normelor privind
accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării
pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate.
2. Discuţii privind pescuitul la Marea Neagră până la izobata de 20 m
3. Raportarea şi monitorizarea capturilor de calcan
4. Procedura de nominalizare a punctelor de debarcare (PD) şi centrelor de primă vânzare (CPV)
din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării.
În urma dezbaterilor din cadrul şedinţei se va face o propunere de ordin ce va stabili normele
privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării
pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale numai din Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”.
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În articolele acestei propuneri de ordin se vor regăsi următoarele prevederi:
 Stabilirea numărului de ambarcaţiuni de pescuit se va face de către ARBDD, cu respectarea
prevederilor Regulamentului (CE) Nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind
conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în
domeniul pescuitului, cu modificările ulterioare, şi studiile ştiinţifice anuale privind captura totală
admisibilă (TAC) şi efortul de pescuit;
 Nominalizarea şi aprobarea punctelor de debarcare şi centrelor de primă vânzare se va face
prin decizie a guvernatorului;
 Persoanele ce vor depune documentaţia pentru eliberarea permiselor de pescuit comercial
vor prezenta în locul declaraţiei pe proprie răspundere, cazierul judiciar.
De asemenea în cadrul întâlnirii s-a stabilit faptul că „Solicitările de nominalizare a Punctelor
de debarcare şi Centrelor de primă vânzare în perimetrul RBDD se depun la sediul ARBDD Tulcea
în luna decembrie a anului anterior până la 15 ianuarie a anului în curs. Nu se mai primesc
documentaţii după această dată pentru anul în curs».
Totodată s-a discutat şi corelarea raportărilor de capturare la specia calcan între ARBDD şi
ANPA, în vederea eliminării suprapunerii acestora.

GUVERNATOR,
Edward BRATFANOF
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