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REGULAMENTUL
DE PESCUIT RECREATIV
al Asociaţiei Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din Jud. Iași
Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din Județul Iași, cu sediul în Iași,
Str. Sf. Lazăr nr. 4A, Jud. Iași este înregistrată în Registrul Asociațiilor și
Fundațiilor la Grefa Judecătoriei Iași sub nr. 83/A/2003, în Registrul unic de
evidență al asociațiilor la nr. crt. 35, în noul Registru al asociațiilor de pescari la
poziția nr. 20/13.07.2012, secțiunea „pescuit recreativ” și posedă Licența de
funcționare nr. 55/06.02.2003
1. Prevederi generale
Activitatea de pescuit recreativ se practică în cadrul AVPS Iași în baza
Planului de management pentru pescuit recreativ, aprobat de Agenția Națională
pentru Pescuit și Acvacultură.
Prezentul regulament are la bază:
a. principiile, modalităţile, condiţiile şi regulile generale care trebuiesc respectate
de membrii asociaţiei AVPS Iaşi la practicarea pescuitului recreativ/sportiv stabilite în
conformitate cu prevederile O.U.G. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura cu
modificările şi completările ulterioare.
b. obligaţiile privind respectarea regimului de folosire, protecţie şi gospodărire a
apelor, reglementat de Legea nr. 107 din 25 septembrie 1996.
c. principiile şi obligaţiile de protecţia resurselor naturale şi conservarea
biodiversităţii prevăzute în Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind
protecţia mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modificările ulterioare.
d. prevederile Ordinului comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al
ministrului mediului privind prohibiţia anuală a pescuitului.
e. obligaţiile privind respectarea prevederilor O.U.G. nr. 105/2001 privind frontiera
de stat a României, cu modificările şi completările ulterioare, pentru pescuitul pe Râul
Prut, ce constituie frontieră de stat cu Republica Moldova.
f. Pescuitul recreativ în habitatele piscicole naturale din Jud. Iași se practică pe
baza permisului de pescuit recreativ și carnetului de membru emise de AVPS Iași,
beneficiară a contractului de utilizare a resurselor acvatice vii în scop recreativ.
g. Permisul de pescuit recreativ este nominal, netransmisibil și se eliberează anual,
odată cu achitarea cotizației statutare, sau odată cu obținerea calității de membru pescar al
asociației.
h. Permisul de pescuit recreativ este valabil atât pentru zonele pentru care asociația
al cărei membru este a încheiat contracte de utilizare în scop recreativ a resurselor
acvatice vii, cât și pentru zonele pentru care alte asociații au încheiat contracte, pe bază de

reciprocitate, fără a se depăși capacitatea anuală de pescuit stabilită pe bază de studii
științifice de specialitate.
i. Membrii pescari ai asociațiilor afiliate AGVPS din România, cu cotizația achitată
pentru anul în curs la o asociație afiliată, vor achita o cotizație redusă, de 1 / 2 din
cotizația percepută pentru membrii AVPS Iași, dacă doresc să practice pescuitul recreativ
pe zonele pentru care AVPS Iași are încheiate contracte de utilizare în scop recreativ a
resurselor acvatice vii.
j. Membrii pescari care nu fac parte din nici o asociație afiliată, vor achita o cotizație
și jumătate din cotizația percepută membrilor AVPS Iași.

2. Modalităţile, condiţiile şi obligaţiile pentru practicarea de către
membrii asociaţiei a pescuitului recreativ:
a. în apele din zona colinară şi de şes, pe tot cursul Dunării şi pe braţele sale, în
Delta Dunării, cu maximum 4 undiţe sau 4 lansete cu câte două cârlige de fiecare;
b. în apele din zona colinară şi de şes, pe Dunăre, în Delta Dunării și în apele
maritime, un pescar, poate reţine din captură, maximim 5kg de pește/zi sau un singur
peşte, dacă greutatea lui depăşeşte 5 kg;
c. trebuie să cunoască zonele instituite pentru protecţie şi să respecte marcajele şi
regimul special al acestor zone;
d. trebuie să ofere informaţii statistice asupra capturilor realizate în cursul unui an
şi asupra zonelor în care le-a realizat;
e. este necesar să cunoască şi să respecte perioadele de prohibiţie conform
prevederilor legale;
f. este obligat să cunoască speciile de peşti şi să respecte perioadele de prohibiţie
conform prevederilor legale;
g. trebuie să cunoască şi să respecte legislaţia în vigoare privind pescuitul recreativ
şi toate modificările apărute;
h. practicarea pescuitului recreativ competiţional şi de performanţă şi participarea
la campionatele internaţionale se face prin Comisia de competiţii de la nivelul asociaţiei şi
a Comisiei Centrale de Competiţii a AGVPS în baza regulamentelor de competiţii stabilite
şi aprobate pentru fiecare disciplină şi grupă de vârstă, în baza regulilor speciale, cu
eliberarea capturilor în stare vie;
i. copiii, tinerii, persoanele în vârstă şi persoanele cu dezabilităţi, beneficiază de
reduceri, înlesniri şi facilităţi pentru practicarea pescuitului recreativ din partea asociaţiei,
conform prevederilor statutare

3. Protecţia resurselor piscicole:
AVPS Iaşi poate propune Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, în
baza unor studii de specialitate şi în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 23/2008, privind pescuitul şi acvacultura, cu modificările şi completările
ulterioare următoarele:
• zonele de protecţie a resurselor piscicole, care se delimitează în teren prin semne
distincte;
• zone de protecţie piscicolă care pentru o anumită perioadă pot fi limitate sau
interzise;
• programe de redresare a populaţiilor unor specii de peşti valoroase sau periclitate;
• măsuri pentru completarea resurselor piscicole prin repopulare;
• declararea regiunilor de cruţare pe anumite zone, ca locuri favorabile pentru
cantonarea, reproducerea şi hrănirea puietului şi adulţilor speciilor de vieţuitoare
acvatice.
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4. Dimensiunile minime ale exemplarelor de peşti:
Dimensiunile minime, în centimetri, ale exemplarelor de peşti sunt cele prevăzute
în reglementările legale în vigoare:
- avat 30
- platica 25
- biban 12
- rosioara 15
- crap 35
- sabita 20
- caras 15
- scobar 25
- caracuda 17
- somn 50
- clean 25
- salau 40
- cosac 25
- stiuca 40
- cega 45
- obleti 12
- fusar 12
- scoica de rau 8
- lin 25
- rac 9
- mreana 27
- Lungimea peştelui stabilită pentru pescuit este determinată prin măsurarea
distanţei de la vârful botului până la baza înotătoarei caudale.
- Puietul şi exemplarele de peşti capturate sub dimensiunile minime prevăzute în
reglementările legale în vigoare, vor fi deversate obligatoriu în apă, în stare vie.
- Se interzice pescuitul sturinilor. Exemplarele capturate din această specie vor fi
deversate în mod obligatoriu în apă, în stare vie.

5. Reguli de protecţia mediului ce trebuiesc respectate de membrii
asociaţiei la practicarea pescuitului sportiv:
La practicarea pescuitului recreativ pescarii sportivi ai Asociaţiei de Vânătoare şi
Pescuit Sportiv Iaşi au următoarele obligaţii:
a. să nu arunce şi să nu depoziteze pe maluri, în albiile râurilor şi în zonele umede,
deşeuri de orice fel, substanţe periculoase şi poluante;
b. să nu spele în apele naturale autovehicule;
c. să monitorizeze zona în care pescuieşte şi să informeze de urgenţă persoanele
sau instituţiile de specialitate asupra cazurilor de catastrofe naturale sau de poluare;
d. să acorde sprijin autorităţilor de protecţia mediului la atenuarea sau îndepărtarea
efectelor de poluare;
e. să acorde sprijin asociaţiei în activitatea de evaluare a pagubelor produse prin
poluarea apelor din zona de pescuit.

6. Reguli privind respectarea regimului de folosire, de protecţie şi
gospodărire a apelor
a. pe malurile apelor aparţinând domeniului public, dacă nu sunt puse restricţii,
pescarii sportivi au dreptul de acces liber, pe propia răspundere, pentru practicarea
pescuitului sportiv, plimbare sau recreere;
b. este interzisă producerea de prejudicii apelor, albiilor, malurilor şi riveranilor,
monumentelor naturii, construcţiilor hidrotehnice, lucrărilor sau instalaţiilor existente în
albii;
c. în zonele special organizate ori amenajate pentru agrement pe malurile apelor,
accesul este permis în condiţiile stabilite de deţinătorii acestor zone şi cu respectarea
prevederilor înscrise în autorizaţia de gospodărire a apelor, eliberată acestora;
d. se interzice pescuitul de pe diguri, instalaţii şi amenajările hidrotehnice precum
şi la o distanţă mai mică de 50m de acestea, fără acordul proprietarului sau
administratorului acestora;
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e. se interzice accesul şi manevrarea instalaţiilor hidrotehnice de către pescarii
sportivi.

7. Sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale şi a prezentului
regulament de pescuit recreativ: vor fi aplicate în conformitate cu prevederile
O.U.G. nr. 23/2008, cu modificările şi completările ulterioare:
A. Amendă contravenţională de la 300 la 600 lei pentru:
a. pescuitul recreativ al oricăror specii de peşte și a altor viețuitoare acvatice vii
efectuat fără permis în habitatele piscicole naturale;
b. neprezentarea permisului de pescuit atunci când acesta este solicitat de către
persoanele împuternicite să constate contravenţii/infracţiuni;
c. încălcarea condiţiilor prevăzute în permis;
d. pescuitul recreativ al oricăror specii de pește și altor viețuitoare acvatice sub
dimensiunile minime legale;
B. Amendă contravenţională de la 600 la 1000 lei, cu reţinerea şi suspendarea
pe o perioadă de 90 zile a permisului:
a. reţinerea de către o singură persoană care practică pescuitul recreativ a mai mult
de 5 kg de peşte/zi din zona colinară şi de şes, cu excepţia cazului în care s-a pescuit un
singur exemplar a cărei greutate depăşeşte 5 kg;
b. mutarea, deteriorarea sau distrugerea din culpă a semnelor indicatoare, cu
semnificație piscicolă;
c. pescuitul recreativ în habitatele piscicole naturale, prin orice metode şi mijloace,
al peştilor şi al altor vieţuitoare acvatice, în perioada de prohibiţie şi în zonele de
protecţie;
d. pescuitul cu lanseta folosind plasă monofilament.
C. Amendă contravenţională de la 4000 la 8000 lei:
a. aruncarea, sau depozitarea rumeguşului, deşeurile menajere şi zootehnice şi a
oricăror materii şi materiale, produse şi substanţe poluante pe malurile râurilor, pâraielor,
lacurilor, bălţilor şi amenajărilor piscicole;
b. pescuitul recreativ pe cursul unei ape curgătoare în zona de 500 m aval de baraj.
D. Amendă infracţională de la 150 lei la 10.000 lei şi interzicerea dreptului de
a pescui pe o perioadă cuprinsă între 1 şi 3 ani:
a. pescuitul prin orice metode al reproducătorilor, în perioada de prohibiţie şi
distrugerea icrelor embrionate de peşte în zonele de reproducere naturală;
E. Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 ani şi
interzicerea dreptului de a pescui pe o perioadă cuprinsă între 1 şi 3 ani:
a. pescuitul electric, deţinerea aparatelor şi dispozitivelor care distrug resursele
acvatice vii prin curentare, pescuitul cu materiale explozive, pescuitul cu substanţe toxice
şi narcotice de orice fel, precum şi folosirea armelor de foc în scopul omorârii peştilor sau
altor viețuitoare acvatice.
F. Sunt supuse ridicării în vederea confiscării uneltele şi ambarcaţiunile de
pescuit, armele de foc şi orice alte bunuri care au fost folosite la săvârşirea
infracţiunilor.
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8. Constatarea faptelor
Pe lângă organele de urmărire penală sunt competente să efectueze acte de
constatare a infracțiunilor și persoanele cu drept de inspecție și control din cadrul ANPA,
Gărzii Naționale de Mediu, precum și ofițerii și subofițerii din Cadrul Jandarmeriei
Române.
Nerespectarea în timpul pescuitului a obligaţiilor din prezentul regulament, cele
referitoare la protecţia mediului şi cele referitoare la regimul de folosire, de protecţie şi
gospodărire a apelor va atrage, după caz, pe lângă răspunderea civilă sau penală conform
legislaţiei în vigoare, în mod automat suspendarea sau reţinerea permisului de pescuit
recreativ şi anularea dreptului de pescuit.
Persoane şi instituţii de contact pentru semnalarea de evenimente sau
încălcări ale legislaţiei
A.V.P.S. IAŞI
Personalul de pază şi control al asociaţiei
- numere telefon contact
A.N.P.A
Telefon: 0236/414102; Adresa: Galaţi, str. Basarabiei, nr. 55, bl. A16, parter.
Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Telefon: 0232-302003; Adresa:Iaşi - Str. Mihai Costăchescu, Nr.2, Cod 700495
A.N. Apele Române
Telefon: 0232-410513, Adresa: str. Th. Văscauţeanu nr. 10, Iaşi
Autoritatea teritorială de mediu (Garda de Mediu)
Telefon: 0232/410.270; Str. Fântânilor nr. 7A, Iasi
Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră
Telefon: 0232-272220, Adresă: Strada George Cosbuc, numarul 3-5, Iaşi

9. Diverse
a. AVPS Iaşi va participa la acţiunile de populare cu material biologic în prezenţa
reprezentanţilor ANPA.
b. AVPS Iaşi, consimte să-şi armonizeze acţiunile în vederea implementării
obiectivelor şi măsurilor din prezentul regulament şi îşi recunoaşte dreptul de reciprocitate
pentru membrii ei, în vederea practicării pescuitului recreativ/sportiv, conform
prevederilor art. 23, alin. 4 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind
pescuitul şi acvacultura, cu modificările şi completările ulterioare.

10. Dispoziţii finale
Am luat la conştiinţa şi mă oblig să respect prevederile prezentului Regulament şi
statutul asociaţiei.

Directorul A.V.P.S. Iaşi
Naie MÂNDRU
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