MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcţia Generală Pescuit - Autoritate de Management pentru POP

MINUTA
ŞEDINŢEI GRUPULUI DE LUCRU PESCUIT PENTRU
PESCUIT ŞI ACVACULTURĂ
DIN DATA DE 05.12.2012
Urmare a convocării din data de 28.11.2012, transmisă pe cale electronică membrilor Grupului
de Lucru pentru Pescuit şi Acvacultură (GLPA), a avut loc şedinţa GLPA din data de
05.12.2012, în prezenţa reprezentanţilor menţionaţi în anexa la prezenta minută.
Reuniunea a fost condusă de doamna Marisanda Pîrîianu, director la Direcţia Monitorizare POP
şi Programare. Ordinea de zi a fost următoarea:
1. Aprobarea minutei şedintei din data de 11.10.2012.
2. Aprobarea Analizei Socio-Economice.
3. Prezentarea unei sinteze a FEPAM - abordare generală parţială.
4. Prezentarea condiţionalităţilor ex-ante.
5. Diverse.
Desfăşurarea şedinţei:
1. A fost supusă la vot şi aprobată în unanimitate minuta şedintei din data de 11.10.2012.
2. A fost discutată „Analiza socio-economică a sectorului pescuitului”. Documentul a fost
apreciat de către toţi membrii GLPA, care l-au aprobat cu următoarele amendamente:
 adăugarea unei introduceri referitoare la scopul analizei de către DGP-AMPOP;
 confirmarea/ completarea datelor privind siturile naturale protejate de către reprezentantul
Ministerului Mediului şi Pădurilor;
 completarea cu date statistice suplimentare furnizate de către ICDEAPA Galaţi privind
domeniile cercetării şi procesării.
3. Domnul Nicolae Dimulescu, consilier superior în cadrul DGP-AMPOP, a prezentat o sinteză
a proiectului de Regulament privind Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime
(FEPAM), punctând domeniile care pot primi finanţare din partea Uniunii Europene în perioada
următoare de programare bugetară, precum şi unele diferenţe faţă de POP 2007-2013.
Prezentarea va fi comunicată pe cale electronică membrilor GLPA.
4. Domnul Eduard Diaconeasa, manager public în cadrul DGP-AMPOP, a prezentat pe scurt
conceptul de condiţionalitate în contextul viitorului Acord de Parteneriat între Comisia
Europeană şi România, insistând asupra condiţionalităţilor ex-ante aferente sectorului pescăresc
prevăzute în anexa III la proiectul de regulament. În acest sens, a fost solicitată ANPA o analiză
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a criteriilor de îndeplinire prevăzute în anexa III, referitoare la capacitatea administrativă privind
gestionarea pescăriilor şi punerea în aplicare sistemului de control inspecţie şi executare al UE.
În urma acestei analize, trebuie identificate nevoile de resurse umane, materiale şi financiare
precum şi planificarea acţiunilor de satisfacere a acestor nevoi.

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