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DOCUMENT DE POZIŢIE REVIZUIT AL ROMÂNIEI
CAPITOLUL 8 - PESCUITUL

ACCEPTAREA ACQUIS-ULUI COMUNITAR
România acceptă în întregime acquis-ul comunitar în vigoare la data de 31
decembrie 2000, nu solicită nici o perioadă de tranziţie sau derogare şi va fi în
măsură să aplice în întregime, la data aderării, acest acquis.
România este pregătită să examineze în continuare dezvoltarea acquis-ului în
domeniul pescuitului şi să informeze sistematic Conferinţa pentru Aderare sau
Consiliul de Asociere cu privire la legislaţia şi măsurile de implementare
adoptate pentru aplicarea noului acquis în domeniul pescăresc sau, dacă va fi
cazul, cu privire la dificultăţile care ar putea să apară în transpunerea noului
acquis. România face trimitere, cu privire la acest capitol, la informaţiile
furnizate în cursul procesului de examinare analitică şi este de acord cu
transmiterea acestora către Statele Membre ale Uniunii Europene.
Actualul stadiu al armonizării legislaţiei pescuitului cu legislaţia comunitară în
domeniu şi continuarea acestui proces pe baza eforturilor proprii şi cu sprijinul
Uniunii Europene prin programe specifice prevăzute a se derula în următorii
ani, vor permite conformarea deplină cu acquis-ul din domeniul pescuitului,
până la momentul aderării, în condiţiile în care România şi-a asumat unilateral
data de 1 ianuarie 2007, ca ipoteză de lucru pentru încheierea pregătirilor de
aderare la Uniunea Europeană.
CADRUL LEGISLATIV ŞI INSTITUŢIONAL GENERAL
Pentru asigurarea armonizării complete a legislaţiei româneşti cu acquis-ului
comunitar, România va adopta şi implementa o serie de acte legislative însoţite de
măsuri de construcţie instituţională adecvate.
Până la sfârşitul semestrului I – 2001, va intra în vigoare Legea fondului piscicol,
pescuitului şi acvaculturii, aflată, în prezent, în procedură de promulgare de către
Preşedintele României. Legea constituie cadrul legal general pentru adoptarea
măsurilor legislative şi institutionale specifice sectorului pescăresc, care vor asigura
transpunerea legislaţiei comunitare, în principal, pentru:
-

conservarea resurselor (cote de pescuit, jurnal de pescuit, măsuri tehnice de
protecţie), controlul şi managementul resurselor (înfiinţarea fişierului navelor,
acordarea licenţelor de pescuit şi introducerea sistemului de monitorizare prin
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satelit), organizarea pieţei de peşte, sprijinul infiinţării asociaţiilor de producători,
inspecţia piscicolă, acvacultura, intervenţia statului pentru orientarea şi
dezvoltarea sectorului pescăresc, statistica pescuitului şi acordurile
internaţionale.
Legea fondului piscicol, pescuitului şi acvaculturii va transpune parţial reglementările
3760/92, 2847/93, 894/97, 1381/87, 2930/86, 3759/92, 2090/98, 104/2000, 3690/93.
Până în anul 2005, măsurile legislative care urmează a fi adoptate în baza legii
fondului piscicol, pescuitului şi acvaculturii vor transpune în întregime acquis-ul
comunitar în vigoare.
În anul 2001, Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor (MAAP), care deţine
responsabilitatea coordonării şi controlului activităţii de pescuit şi acvacultură, va
elabora strategia de dezvoltare a sectorului pe termen scurt, mediu şi lung.
În anul 2001, în baza Legii fondului piscicol, pescuitului şi acvaculturii, se va înfiinţa
Compania Naţională de Administrare a Fondului Piscicol, instituţie cu buget autonom
în coordonarea MAAP. Compania va avea ca atribuţii administrarea fondului piscicol
din bazinele naturale aparţinând domeniului public şi privat al statului, privatizarea
fermelor piscicole naturale şi amenajate, incheierea de contracte de exploatare cu
diferiţi beneficiari pentru obţinerea de licenţe şi autorizaţii de pescuit, punerea în
practică a politicii şi strategiei de dezvoltare a pescuitului elaborată de Ministerul
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor. Compania Naţională de administrare a fondului
piscicol nu va fi implicată în implementarea acquis-ului comunitar în domeniu.
MAAP, prin Direcţia Pescuit, Piscicultură şi Inspecţii (DPPI) va elabora politica de
dezvoltare a sectorului pescăresc şi va supraveghea aplicarea acesteia în domeniul
conservării şi protecţiei resurselor, acvaculturii, piaţei de peşte şi utilizării fondurilor
structurale specifice. Detaliile organizatorice şi calendarul dezvoltării cadrului
instituţional sunt prezentate în Anexa 1. Până în anul 2006, numărul personalului
angajat în administraţia centrală şi în teritoriu va creşte până la 17, la nivel central şi
până la 130, în teritoriu.
Pentru susţinerea măsurilor preconizate, România va aloca resurse financiare proprii
şi va atrage resurse externe, fondurile urmând a fi destinate, în principal, întăririi
capacităţii administrative, dezvoltării statisticii, inspecţiei piscicole şi organizării pieţei
de peşte.
Pentru controlul şi supravegherea activităţii de pescuit şi a modului de utilizare a
fondurilor structurale, MAAP şi Inspecţia piscicolă vor colabora cu Ministerul de
Interne şi cu Ministerul Finanţelor Publice, conform actelor normative şi protocoalelor
comune care stabilesc responsabilităţile fiecărei instituţii şi numărul de persoane care
vor fi autorizate pentru derularea acestor activitaţi.
MAAP şi Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei vor stabili cadrul
colaborării pentru transpunerea şi implementarea acquis-ului comunitar privind
monitorizarea capacitaţii de pescuit, măsurarea tonajului brut şi siguranţa maritimă în
domeniul pescuitului.
Informaţii detaliate privind situaţia actuală a sectorului pescăresc în România şi
obiectivele prioritare pentru perioada 2000 – 2006 sunt prezentate în anexele 2 şi 3.
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GESTIONAREA ŞI CONTROLUL RESURSELOR
Până în anul 2005, se va asigura implementarea completă a reglementărilor în
domeniul gestionării şi controlului resurselor.
Pentru implementarea politicii comunitare se are în vedere elaborarea cadrului
legislativ şi consolidarea administraţiei centrale şi teritoriale, după cum urmează:
Capacitatea de pescuit
La Marea Neagră capacitatea de pescuit la nivelul anului 1999 era de 3326 tone brut
(TB). Declinul capacităţii de pescuit, manifestat cu precădere în ultimii doi ani, se
datorează în principal creşterii accentuate a cheltuielilor de producţie şi gradului
ridicat de îmbătrânire a navelor (55,7% din navele de pescuit au o vechime cuprinsă
între 16 şi 25 de ani). Pentru stoparea acestei tendinţe şi menţinerea producţiei în
corelare cu nivelul potenţialului resurselor exploatabile, România îşi propune să
menţină capacitatea de pescuit la Marea Neagră la nivelul de 3000 tone brut. Acest
nivel este vital pentru conservarea minimă a activitaţii de pescuit la Marea Neagră şi
evitarea problemelor sociale generate de dispariţia comunităţilor de pescari din zona
costieră. În acest fel se va asigura o exploatare raţională a resurselor, sub 50 % din
potenţialul corespunzător zonei platformei continentale româneşti la Marea Neagră.
Capacitatea de 3000 tone brut este justificată de volumul capturilor totale admisibile
(TAC), apreciat la 18 - 24.000 tone anual.
În prezent, România nu desfăşoară activitate de pescuit oceanic şi nu dispune de
capacitate de pescuit oceanic în funcţiune înregistrată în Fişierul navelor de pescuit.
După aderare, România va aplica politica comunitară referitoare la capacitatea de
pescuit, în perspectiva planului de orientare multianuală a pescuitului (MAGP).
Protecţia resurselor
Aplicarea măsurilor tehnice de protecţie a resurselor se face prin ordine de prohibiţie
anuale ale ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, privind: dimensiunea
minimă a speciilor pescuite, sectoarele şi uneltele interzise, dimensiunea minimă la
ochiul de plasă, permisele speciale etc. Începând cu anul 1980, în fiecare an, prin
ordin de prohibiţie al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor este interzisă
utilizarea în pescuit a traulului de fund. Această măsură se va aplica şi după aderare
şi va avea un caracter nediscriminatoriu pentru toţi pescarii.
În anul 2002 este prevăzută aplicarea strictă a măsurilor tehnice de protecţie, pentru
zona de 12 Mm, conforme cu Reglementarea R(CE) 894/97.
În interiorul a 12 Mm, Romania are în vedere măsuri de protecţie a tineretului de
şprot, hamsie, alose şi sturioni în tot cursul anului în faţa gurilor de vărsare a Dunării
în Marea Neagră, pe o lungime de 5 km în largul mării şi un coridor lat de 2 km,
socotit câte un km de o parte si de alta a axului bratelor de vărsare ale Dunării. Sunt
avute în vedere măsurile tehnice privind dimensiunea minimă a speciilor pescuite şi
perioadele de interdicţie. Aceste măsuri se vor aplica şi după aderare şi vor avea un
caracter nediscriminatoriu. Controlul aplicării acesteor măsuri se va face in
conformitate cu procedurile Uniunii Europene (Reglementarea (CE) 3760/92, Art.10).
În anul 2002, se vor aplica cote la şprot, hamsie, stavrid şi calcan. TAC, determinat
anual pe baza cercetărilor privind starea rezervelor exploatabile de la ţărmul
românesc al Mării Negre, se va distribui pescarilor licenţiaţi a desfăşura un pescuit
comercial. În primul an de acordare a cotelor, acestea se vor distribui proporţional cu
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nivelul mediu al capturilor, obţinute în ultimii 3 ani. In continuare, cotele alocate
individual vor fi stabilite în baza gradului de epuizare a acestora în anul anterior.
După aderare, in conformitate cu Rezoluţia Consiliului din 3 noiembrie 1976, cu
amendamentele ulterioare, ca şi conform R (EEC) No. 3760/92, România doreşte sâşi menţină nivelul actual de acces la exploatarea resurselor Mării Negre, ca o condiţie
a unui management raţional şi de conservare a resurselor marine vii, dar şi de
apărare a intereselor economice şi sociale ale comunităţilor locale de la coastele
româneşti ale Mării Negre.
Sistemul licenţelor de pescuit şi fişierul navelor de pescuit
În anul 2001, pe baza Legii fondului piscicol, pescuitului şi acvaculturii, se va
introduce sistemul de licenţe, iar în 2002 se va completa Fişierul navelor si
ambarcaţiunilor de pescuit, în cadrul MAAP. În prezent, sunt asigurate baza tehnică
necesară şi personalul specializat.
Recalcularea tonajului şi marcajul exterior al navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit
În anul 2001, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei prin Registrul
Naval Român şi Inspectoratul Navigaţiei Civile va introduce noul sistem comunitar de
măsurare (conform Convenţiei de la Londra, 1969) şi marcare exterioară a navelor
de pescuit. Activitatea de remăsurare a navelor se va încheia, cel târziu, în primul
trimestru al anului 2002.
Controlul activităţii de pescuit
În anul 2001, conform Legii fondului piscicol, pescuitului şi acvaculturii, se va înfiinţa
Inspecţia piscicolă, instituţie cu personalitate juridică, în subordinea MAAP. Sistemul
de control va fi îmbunătăţit cu asistenţă tehnică comunitară în perioada 2002 – 2003.
În prezent, controlul activităţii de pescuit se realizează de către inspecţia piscicolă
teritorială din cadrul MAAP şi Garda de coastă, componentă a Poliţiei de Frontieră
din cadrul Ministerului de Interne.
Jurnalul de pescuit
În anul 2001, pentru transpunerea completă a cerinţelor de aplicare a reglementării
2847/93, actualul jurnal de pescuit se va înlocui, prin ordin al ministrului agriculturii,
alimentaţiei şi pădurilor, cu un jurnal de pescuit, similar cu cel comunitar prin care se
va urmări controlul cantităţilor pescuite şi a celor debarcate.
Sistemul de monitorizare
În anul 2003 MAAP, în colaborare cu Ministerul de Interne şi Ministerul Afacerilor
Externe, va iniţia o hotărâre a guvernului privind condiţiile de acces al navelor străine
de pescuit în apele teritoriale româneşti. Se va avea în vedere precizarea mărimii
navelor admise şi uneltele ce pot fi folosite, în aceleaşi condiţii cu cele stabilite pentru
navele române. În prezent, România foloseşte sistemul de comunicare INMARSAT –
C. În anul 2004, prin eforturi proprii şi cu sprijinul Uniunii Europene, se are în vedere
extinderea sistemului şi la navele de pescuit, prin echiparea unui număr de nave cu
instalaţii de transmitere a informaţiilor. Datele obţinute în urma monitorizării prin
satelit vor fi transmise către Inspecţia piscicolă şi Garda de Coastă iar de aici către
Direcţiile agricole judeţene şi respectiv MAAP (DPPI).
În acest scop, în anul 2002, va fi elaborat cadrul legislativ destinat organizării şi
funcţionării centrului de recepţie de la ţărm din cadrul Ministerului de Interne – Garda
de Coastă.
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În anul 2003 va fi sigurată dotarea tehnică şi cu personal a unităţii de la ţărm şi
pregătirea corespunzătoare a acesteia, astfel încât în anul 2004 sistemul să devină
operativ.
În anul 2005, sistemul de monitorizare prin satelit se va introduce la nivelul tuturor
navelor de pescuit cu o lungime mai mare de 24 m.
Statistica pescuitului
Se face referire la capitolul 12 – Statistica.
Responsabilitatea statisticii pescuitului revine MAAP. Statistica capturilor şi a
producţiilor în acvacultură se realizează pe un set de formulare, în totalitate
armonizate la cerinţele EUROSTAT. Până în anul 2002, vor fi elaborate actele
normative privind statistica flotei de pescuit, statistica capturilor şi a debarcărilor, din
punct de vedere cantitativ şi valoric, precum şi balanţa de aprovizionare a produselor
pescăreşti. Declaraţiile de debarcare sunt obligatorii, fac parte integrantă din jurnalul
de pescuit (atât cel marin cât şi în apele interioare) şi sunt verificate de inspectorii
piscicoli şi transmise la Direcţiile agricole judeţene şi la MAAP (DPPI). În perioada
2002 - 2003, va fi finalizat sistemul de colectare, control, transmitere şi prelucrare a
datelor de debarcare şi a notelor de vânzare.
ORGANIZAREA PIEŢEI DE PEŞTE
Până în anul 2004, legislaţia comunitară specifică organizării pieţei de peşte se
va transpune, în totalitate, în acte normative naţionale.
România propune, la momentul aderării, includerea unei noi subspecii, şprotul
(Sprattus sprattus phalericus) recunoscută ca subspecie pentru Marea Neagră
în Anexa V a R(CE) 104/2000 privind organizarea comună a pieţei de peşte,
"Produse proaspete sau refrigerate", precum şi în Anexa II a R(CE) 2406/96
referitoare la normele de comercializare a peştelui.
România propune includerea acestei specii pe lista produselor pentru care statele
membre acordă un ajutor financiar organizaţiilor de producători, în condiţiile
prevăzute la Art.10, pct.2a si Art.24 din R(CE) 104/2000 privind organizarea comună
de piaţă în sectorul de pescuit şi piscicultură.Şprotul este o specie pelagică măruntă,
care se pescuieşte şi se consumă tradiţional în România, în stare proaspătă, sărată,
afumată, sub formă de conserve şi diferite alte preparate. Anual, şprotul reprezintă
peste 60% din capturile româneşti la Marea Neagră şi este destinat în exclusivitate
consumului uman intern.
Caracteristic bazinului pontic, şprotul are dimensiuni reduse, capturile fiind formate
din exemplare cu lungimi totale între 8 şi 16 cm, dominante fiind clasele de lungimi
între 11 - 12 cm. Sprotul este o specie endemica ce aparţine structurii ihtiofaunei
Mării Negre şi care este recunoscută în lucrări ştiinţifice ca o subspecie gregara
pelagica, de larg şi de coasta, pescuită cu traulul si cu talienele.
Acquis-ul comunitar aferent pieţei de peşte va fi transpus, după următorul calendar,
prin acte normative privind:
Normele de comercializare şi informare a consumatorilor
-

2001 - Ordin al MAAP privind lista cu denumirile comerciale ale speciilor folosite
pe teritoriul Românei;
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-

2001 - Ordin al MAAP privind identificarea punctelor de debarcare a peştelui;

-

2002 - Legislaţie privind aplicarea normelor de comercializare a peştelui
proaspăt şi a standardelor de calitate;

-

2002 - Legislaţie privind introducerea notelor de vânzare – cumpărare a peştelui
în punctele de debarcare

-

2004 - Legislaţie privind aplicarea noului sistem de etichetaj;

Organizaţiile de producători
-

2002 - Legislaţie privind elaborarea criteriilor de recunoaştere a organizaţiilor de
producători;

-

2002 - Legislaţie privind organizarea Comitetului consultativ naţional pentru
sectorul pescăresc;

-

2003 - Legislaţie pentru încurajarea creării organizaţiilor de producători;

Preţuri
-

2003 - Legislaţie privind organizarea şi funcţionarea sistemului de monitorizare
a preţurilor la peşte şi produse din peşte.

La momentul aderării va fi funcţională Agenţia de Plăţi, organism aflat în coordonarea
comună a Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi Ministerul Finanţelor
Publice. Agenţia va gestiona fondurile FEOGA pentru toate produsele
agroalimentare, inclusiv fondurile destinate organizării comune a pieţei de peşte.
SPRIJINUL STATULUI ŞI ACŢIUNILE STRUCTURALE
Sprijinul statului
România declară că nu aplică şi nu intenţioneză să aplice nici în viitor forme de
sprijin ale statului care contravin mecanismelor acceptate de Uniunea
Europeană.
Pe baza analizei situaţiei actuale a sectorului piscicol, România a identificat
obiectivele prioritare, pentru perioada 2000 - 2006, destinate redresării activităţii de
pescuit şi acvaculturii, organizării pieţei de peşte, creşterii calităţii producţiei şi
diversificării sortimentale a acesteia. Detalii sunt prezentate în anexele 2 şi 3.
Se preconizează o intervenţie mai intensă a statului, cu precădere în anii 2002, 2003
şi 2004 şi o reducere treptată a acesteia până la momentul aderării. Tipul şi durata
intervenţiilor pentru fiecare obiectiv vor fi stabilite de către Guvern.
Din anul 2001, pentru sprijinul sectorului de pescuit s-au redus taxele de cheiaj şi de
bazin pentru navele de pescuit, de la 17 $ SUA /metru liniar/zi, la 1 $ SUA /metru
liniar/lună. În următorii trei ani, se va proceda la scutirea de la plata accizelor şi a
TVA–ului, pentru motorina destinată activităţii de pescuit. Până la momentul aderării,
România intenţionează să menţină această formă de ajutor, cât timp va fi necesar,
funcţie de dezvoltarea sectorului şi cu autorizarea Consiliului Concurenţei. Ministerul
Finanţelor Publice şi autoritatea de monitorizare a ajutorului de stat vor urmări
sistemul de scutire de la plata accizelor şi a TVA-ului şi în colaborare cu Ministerul
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, vor stabili condiţiile acordării acestui sprijin.
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Începând cu anul 2002, România îşi propune un program de sprijin al modernizării
navelor de pescuit existente (în special pentru respectarea condiţiilor de igienă,
prelucrare şi depozitare a peştelui la bord şi siguranţa lucrului pe mare), precum şi
sprijinirea achiziţionării unor noi nave de pescuit, care să le înlocuiască, în parte, pe
cele cu vârste mai mari de 20 ani, prin deschiderea unei linii de credit cu dobândă
subvenţionată. Acest sprijin se va acorda până la momentul aderării.
În cadrul măsurilor de modernizare se va urmări, cu prioritate, dotarea navelor pentru
derularea pescuitului în zona costieră, cu unelte pasive.
Fondurile structurale
În perioada de preaderare, sectorul pescăresc va beneficia de fonduri SAPARD
pentru diversificarea activităţii în acvacultură, prelucrare şi marketing, precum şi
susţinerea organizării asociaţiilor de producători.
În vederea accesului la fondurile care vor reveni României în cadrul Instrumentului
Financiar pentru Orientarea Pescuitului (IFOP), în anul 2005 se va înfiinţa, în cadrul
MAAP, Biroul de fonduri structurale. Biroul, împreună cu structurile teritoriale ale
MAAP, va elabora planurile multianuale de orientare şi va urmări aplicarea acestora.
Până la momentul aderării este planificată specializarea personalului necesar.
România solicită ca la momentul aderării, pe baza planului de dezvoltare
multianuală a sectorului pescăresc naţional, care va fi elaborat şi susţinut în
conformitate cu R(CE) 2792/1999, să se califice ca beneficiar al unui procent
adecvat din fondul structural IFOP.
ACORDURI INTERNAŢIONALE DE PESCUIT
România este parte la acordurile şi convenţiile multilaterale, prezentate în anexa 2.
Prin aplicarea prevederilor noi Convenţii de pescuit la Marea Neagră, aflată în curs
de negociere, România îţi va menţine dreptul de a pescui şi cotele, în calitatea sa de
stat riveran, a dreptului cutumiar şi a exploatării resurselor pe baza principiului
"stabilităţii relative", în condiţiile respectării acquis-ului comunitar.
România este membră a Convenţiei de pescuit pentru Atlanticul de nord-vest (NAFO)
din 1979. Întrucât şi-a încetat activitatea de pescuit în zona Atlanticului de nord-vest,
România se va retrage din NAFO în anul 2001. După încheierea procedurilor legale
interne de retragere, aflate în prezent în curs de desfăşurare, România va transmite
notificarea de retragere către NAFO.
România ar putea relua activitatea de pescuit oceanic la orice dată, în condiţiile
respectării depline a acquis-ului comunitar.
Adoptat de Guvernul României în şedinţa sa din 11 aprilie 2001.
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Anexa 1
La Documentul de Poziţie al României
Capitolul 8 - Pescuitul

CADRUL INSTITUTIONAL

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR (*)

SECRETAR DE STAT
POLITICI SI STRATEGII AGROALIMENTARE

DIRECTIA PESCUIT, PISCICULTURA SI INSPECTII

Birou Pescuit

Birou acvacultura

Birou Statistica

Birou pe produs

Birou inspectie

Birou fonduri structurale

(*) Instituţii noi în subordonarea şi coordonarea ministerului:
- Compania Naţională de Administrare a Fondului Piscicol – se autofinanţează; la
nivel central 28 de persoane, la nivel teritorial, 9 sucursale zonale cu 60 de
persoane
- Inspecţia Piscicolă –la nivel central - 4 persoane, la nivel teritorial 82 de
persoane
- Institute de cercetare
- Agenţia de Plăţi
LA NIVEL CENTRAL
BIROU PESCUIT
- Consolidat până în anul 2004
- Personal necesar - 2
- Principalele noi atribuţii - fişierul navelor de pescuit, licenţe, Captura Totală
Admisibilă (TAC) şi cote, sistem de monitorizare prin satelit
BIROU STATISTICĂ
- Consolidat până în 2002
- Personal necesar 2
- Principalele noi atribuţii - colectarea şi prelucrarea datelor statistice, transmiterea
lor la: Institutul Naţional de Statistică şi Studii Economice, diferiţi beneficiari
interni, FAO, Comisia Europeană şi alte organizaţii internaţionale.
BIROU INSPECŢIE
- Consolidat până în anul 2007
- Personal necesar 4

-

Principalele noi atribuţii - organizarea inspecţiei şi a controlului activităţilor de
pescuit şi de acvacultură, consolidarea bazei de date informaţionale şi de
pregătire personal

BIROU ACVACULTURĂ
- Consolidat până în anul 2004
- Personal necesar 2
- Principalele noi atribuţii - programe de dezvoltare sectoriale, reglementări privind
starea de sănătate şi de protecţie a mediului
BIROU PE PRODUS
− Creat în 2002 şi deplin operaţional în 2004
− Personal necesar – 4 persoane, din care: 2 persoane care asigură aplicarea
reglementărilor pieţei comune şi acordă asistenţă organizaţiilor de producători; 2
persoane care monitorizează preţurilor praticate în portul pescăresc şi punctele
de debarcare, precum importul şi exportul peştelui şi a produselor din peşte.
− Principalele noi atribuţii - organizarea şi dimensionarea pieţei de peşte,
supravegherea calităţii peştelui şi a standardelor de comercializare, organizaţii de
producători, monitorizarea preţurilor de vânzare în punctele de debarcare.
BIROU FONDURI STRUCTURALE
− Creat în 2004 şi deplin operaţional în 2007
− Personal necesar – 4 persoane, respectiv: 1 persoana responsabilă cu restructurarea flotei si modernizarea porturilor şi a punctelor de debarcare; 2 persoane
pentru dezvoltarea acvaculturii şi pescuitului în ape interioare; 1 persoană pentru
piaţă şi procesare precum şi organizaţii de producători. La începutul anului 2007,
acest personal va forma nucleul minim necesar, alături de care va lucra un
personal suplimentar, adecvat volumului de muncă necesar derulării IFOP.
− Principala atribuţie constă în elaborarea planurilor multianuale de orientare şi
urmărirea aplicării acestora.
LA NIVEL TERITORIAL
INSPECŢIA PISCICOLĂ
- Creată în 2000 şi consolidată până în 2007
- Pentru activitatea de inspecţie marină – 30 de persoane, din care:
• Inspecţia piscicolă la ţărm – 20 persoane, care vor fi responsabile pentru
controlul a 3 sectoare din 245 Km lungime de coastă (Sector 1: Sulina –
Portiţa, Sector 2: Portiţa – Cap Midia, Sector 3 : Cap Midia - Vama Veche)
Structura personalului este:1 Inspector şef, 2 inspectori adjuncţi, 12
inspectori piscicoli, 3 funcţionari şi 2 secretare;
• Inspecţia piscicolă pe mare - 10 persoane aparţinind Gărzii de Coastă, care
vor fi specializaţi să efectueze inspecţia piscicolă în permanenţă;
- Inspecţia activităţii în apele interioare şi acvacultură este formată din 62 de
persoane repartizate în restul de 36 de centre judeţene din subordinea MAAP
- Principalele noi atribuţii - organizarea inspecţiei la nivele teritoriale, controlul
pescuitului la bordul navelor şi în punctele de debarcare, organizarea bazei de
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date informaţionale privind monitorizarea activităţii navelor, a capturilor şi a
debarcărilor, controlul pescuitului în apele interioare şi al acvaculturii.
BIROUL PE PRODUS
- 3 persoane în fiecare din judeţele învecinate Mării Negre (Constanţa şi Tulcea),
din care: 1 persoană responsabilă cu colectarea datelor de piaţă, validarea şi
transmiterea lor către biroul central; 1 persoană responsabilă cu rezolvarea unor
probleme legate de asigurarea infrastructurii de piaţă; 1 persoană responsabilă
cu activitatea organizaţiilor de producători;
- 1-2 persoane în alte 36 de judeţe care vor monitoriza piaţa produselor obţinute
din acvacultură şi pescuitul în ape interioare.
BIROUL FONDURI STRUCTURALE
- 8 persoane in total, respectiv câte o persoana în fiecare dintre cele 8 centre
zonale, care vor colecta şi analiza proiectele privind dezvoltarea sectorului,
pentru derularea fondurilor IFOP (Instrumentul Financiar de Orientare a
Pescuitului), propuse din judeţele care vor fi arondate celor 8 centre.
BIROUL PE PESCUIT
− Va colabora la nivel teritorial cu specialiştii din Direcţiile agricole judeţene, cu cei
din cadrul Companiei de administrare a fondului pisciol şi cu specialiştii din
institutele de cercetări de profil, respectiv Institutul de cercetări marine –
Constanţa şi Institutul de cercetări Delta Dunării -Tulcea.
− Direcţiile agricole judeţene vor aplica politica de protecţie a resurselor, vor urmări
efectele măsurilor de protecţie asupra stării stocurilor, vor propune ajustarea
acestor măsuri şi vor asigura colectarea datelor de captură şi efort.
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