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MINUTA
ŞEDINŢEI GRUPULUI DE LUCRU PESCUIT PENTRU
PESCUIT ŞI ACVACULTURĂ
DIN DATA DE 11.10.2012
Urmare a adresei din data de 09.10.2012, prin care instituţii, organizaţii şi asociaţii cu
activitate în domeniul pescuitului şi acvaculturii au fost invitate să participe la prima şedinţă
a Grupului de Lucru pentru Pescuit şi Acvacultură (GLPA), reprezentanţii instituţiilor,
organizaţiilor şi asociaţiilor menţionate în lista de prezenţă – anexă la prezenta minută – s-au
reunit în data de 11.10.2012, la sediul MADR.
Reuniunea a fost condusă de doamna Marisanda Pîrîianu, director la Direcţia Monitorizare
POP şi Programare.
Subiectele propuse a fi dezbătute la această primă întânire au fost:
1. Prezentarea cadrului general de parteneriat – rolul GLPA.
2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al GLPA (ROF).
3. Diverse.
A fost prezentat şi discutat rolul GLPA, obiectivul general al acestuia, respectiv de a prezenta
probleme şi propune soluţii specifice sectorului pescuitului şi acvaculturii. Pentru perioada
viitoare de programare bugetară la nivelul Uniunii Europene, GLPA trebuie să pregătească
documentele specifice sectorului care stau la baza Acordului de Parteneriat dintre România şi
Comisia Europeană şi să să propună obiectivele prioritare de finanţare în cadrul viitorului
Regulament pentru Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime.
A fost prezentat proiectul de ROF propus de DGP-AMPOP. S-a convenit ca membrii
grupului să analizeze documentul şi să trimită observaţiile şi sugestiile la DGP-AMPOP până
la data de 15.10.2012, pentru elaborarea unei variante consolidate. Această variantă va fi
supusă aprobării GLPA.
DGP-AMPOP va transmite membrilor GLPA formularul conţinând structura informaţiilor
necesare pentru realizarea analizei socio-economice.
La capitolul diverse s-a discutat despre componenţa şi reprezentativitatea GLPA, participarea
la lucrările grupului, situaţia sectorului în România şi probleme punctuale legate de situaţia
actuală a pescăriilor şi POP 2007-2013.

Marisanda Piriianu – Director DMP
Secretar GLPA
Eduard Diaconeasa – manager public
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