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MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
privind delegarea temporarã a competenþei prevãzute la art. 13 din Legea nr. 192/2001
privind fondul piscicol, pescuitul ºi acvacultura de la Compania Naþionalã de Administrare
a Fondului Piscicol la Direcþia pescuit, pisciculturã, salmoniculturã din cadrul
Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor
Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
vãzând Referatul Direcþiei pescuit, pisciculturã, salmoniculturã din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor nr. 136.545 din 4 iulie 2001,
în scopul asigurãrii exercitãrii atribuþiilor prevãzute la art. 13 alin. (1) ºi (2) din Legea nr. 192/2001 privind fondul
piscicol, pescuitul ºi acvacultura ºi la art. 7 lit. A.i) din Hotãrârea Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea ºi
funcþionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se împuterniceºte prin delegare de competenþã
directorul Direcþiei pescuit, pisciculturã, salmoniculturã din
cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor sã
atribuie, prin autorizarea prevãzutã de lege, dreptul de pescuit în scop comercial sau recreativ/sportiv în bazinele piscicole naturale din apele colinare ºi de ºes, altele decât cele
din perimetrul Rezervaþiei Biosferei ”Delta DunãriiÒ,

persoanelor juridice care au contracte de folosinþã piscicolã
legal încheiate cu vechii deþinãtori ai fondului piscicol.
Art. 2. Ñ (1) Cantitãþile maxime de peºte care se pot
captura de fiecare deþinãtor de contract pentru practicarea
pescuitului în scop comercial, care vor fi înscrise în autorizaþiile de pescuit, nu pot depãºi cantitãþile raportate ca
fiind realizate de fiecare persoanã juridicã în anul 2000.
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(2) Numãrul maxim de permise de pescuit în scop
recreativ/sportiv avizate pentru anul 2001 de cãtre
asociaþiile de pescari sportivi nu poate depãºi numãrul de
pescari sportivi înregistraþi în anul 2000.
Art. 3. Ñ Delegarea de competenþã prevãzutã în prezentul ordin îºi înceteazã valabilitatea o datã cu

înmatricularea în registrul comerþului a Companiei Naþionale
de Administrare a Fondului Piscicol.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Bucureºti, 12 iulie 2001.
Nr. 230.
MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea conþinutului ºi modelelor autorizaþiilor de pescuit în scop comercial,
recreativ/sportiv ºi ºtiinþific, precum ºi a permiselor de pescuit individuale
Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
având în vedere prevederile art. 14 alin. (2), art. 15, art. 16 alin. (5) ºi ale art. 30 din Legea nr. 192/2001 privind
fondul piscicol, pescuitul ºi acvacultura,
în temeiul art. 7 lit. A.i) din Hotãrârea Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ (1) Se aprobã conþinutul ºi modelele autorizaþiilor de pescuit în scop comercial, recreativ/sportiv ºi
ºtiinþific, precum ºi ale permiselor de pescuit individuale
pentru practicarea pescuitului în scop comercial, documente
care se emit de cãtre administratorii fondului piscicol pentru
atribuirea dreptului de pescuit persoanelor fizice ºi juridice,
în condiþiile prevãzute la art. 14Ñ16 din Legea
nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul ºi acvacultura.
(2) Documentele prevãzute la alin. (1) sunt documente
cu regim special, tipãrite, înseriate, gestionate ºi emise de
administratorii fondului piscicol în condiþiile legii.
(3) Conþinutul ºi modelele autorizaþiilor de pescuit ºi ale
permiselor de pescuit individuale în scop comercial sunt
prevãzute în anexele nr. 1Ñ4 ºi 6.
Art. 2. Ñ (1) Pentru pescuitul speciilor de sturioni,
specii protejate, înscrise în anexa nr. II la Legea
nr. 69/1994 pentru aderarea României la Convenþia pentru
comerþul internaþional cu specii sãlbatice de faunã ºi florã
pe cale de dispariþie, adoptatã la Washington la 3 martie
1973, se va elibera autorizaþia prevãzutã în anexa nr. 5,
care va fi completatã cu fiºa de capturã pentru sturioni
prevãzutã în anexa nr. 5a).
(2) La capturarea sturionilor este obligatorie marcarea
imediatã a fiecãrui exemplar. Mãrcile vor fi ridicate o datã
cu autorizaþia de pescuit, în funcþie de cota de sturioni
alocatã.
(3) Fiºele de capturã pentru sturioni vor fi depuse
sãptãmânal la direcþiile generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene.
Art. 3. Ñ (1) Se aprobã conþinutul ºi modelele permiselor de pescuit individuale prevãzute în anexele nr. 7Ñ9,
documente ce se vor emite de cãtre deþinãtorii autorizaþiilor
de pescuit, dupã caz, angajaþilor, membrilor acestora sau
altor persoane în drept sã practice pescuitul.
(2) Documentele prevãzute la alin. (1) sunt documente
cu regim special, tipãrite, înseriate, gestionate ºi emise de
persoanele juridice care au dobândit dreptul de a practica

pescuitul în scop comercial sau recreativ/sportiv, potrivit
legii.
Art. 4. Ñ Se aprobã modelul ºi conþinutul autorizaþiei
pentru desfãºurarea activitãþii de pisciculturã în amenajãri
piscicole, prevãzute în anexa nr. 10.
Art. 5. Ñ Se aprobã modelul ºi conþinutul cererii pentru
acordarea autorizaþiilor de pescuit ºi a autorizaþiilor pentru
desfãºurarea activitãþilor de pisciculturã, prevãzute în anexa
nr. 11.
Art. 6. Ñ Cota de pescuit, defalcatã pe specii, alocatã
fiecãrui solicitant în anii 2001 ºi 2002 din fondul piscicol al
unitãþilor din subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei
ºi Pãdurilor, care va fi înscrisã în autorizaþiile de pescuit în
scop comercial, nu poate depãºi nivelul capturilor înregistrate în anul precedent ºi raportate valoric la organul fiscal
teritorial competent.
Art. 7. Ñ Pentru pescuitul recreativ/sportiv cotele de
peºte alocate nu vor depãºi numãrul de permise ºi cantitãþile de peºte realizate în anul 2000.
Art. 8. Ñ Încãlcarea prevederilor prezentului ordin atrage
rãspunderea administrativã, civilã sau penalã, dupã caz,
potrivit legii.
Art. 9. Ñ Anexele nr. 1Ñ11 fac parte integrantã din
prezentul ordin.
Art. 10. Ñ Posesorii autorizaþiilor de pescuit eliberate în
baza Legii nr. 12/1974 privind piscicultura ºi pescuitul au
obligaþia ca în termen de 30 zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentului ordin sã solicite autoritãþii emitente
preschimbarea acestora în condiþiile Legii nr. 192/2001 ºi
ale prezentului ordin.
Art. 11. Ñ Prezentul ordin, împreunã cu anexele, va fi
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 12. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin
se abrogã orice dispoziþie contrarã cu privire la emiterea de
autorizaþii de pescuit în scop comercial, recreativ/sportiv ºi
ºtiinþific pentru sectoarele coordonate de Ministerul
Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor.

Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Bucureºti, 10 septembrie 2001.
Nr. 350.

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

În baza Contractului de concesiune nr. ...................... din ............................., încheiat conform art. 14
alin. (1) din Legea nr. 192/2001 sau, dupã caz, a Actului de renegociere a Contractului nr. ...................
din..........................., încheiat între................................................................... ºi .......................................... ,
s-a atribuit ........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

..............................................................................
..............................................................................

Emitent,
.................

Reprezentantul titularului
autorizaþiei,
.........................................

a obþinut dreptul de a pescui în scop comercial pe urmãtoarele bazine piscicole: .............
..............................................................................
.......................................................................... .
Condiþiile de atribuire, inclusiv capturile, sunt
prevãzute în contractul de concesiune/Actul de
renegociere a contractului nr. .........................
din data de .......................................................
Titularul autorizaþiei, prin domnul ...................
............................................................................,
împuternicit al acestuia în baza Actului nr. .....
din.................................., a primit toate reglementãrile referitoare la pescuitul în scop comercial pe care se obligã sã le respecte. De
asemenea, a luat cunoºtinþã de condiþiile de
anulare a autorizaþiei.

Reprezentantul titularului autorizaþiei,
..........................................................
*) Distanþa pentru pescuitul recreativ/sportiv este de 30 m de la mal pentru Dunãre ºi de 15 m pentru râurile interioare.

Emitent,
....................

aparþinând............................................................................................., pe baza documentelor prevãzute
de lege. Deþinãtorul autorizaþiei ºi pescarii angajaþi ai acestuia sunt obligaþi sã nu stânjeneascã practicarea pescuitului recreativ/sportiv, care se exercitã de pe mal, pânã la o distanþã de.................... m*)
de la mal spre interiorul bazinului.
Comercializarea sau orice act având ca scop înstrãinarea peºtelui capturat pânã la predarea la
punctul de colectare este interzisã ºi atrage anularea prezentei autorizaþii.
Nerespectarea a cel puþin uneia dintre condiþiile înscrise în autorizaþie, precum ºi în normele referitoare la practicarea pescuitului conform reglementãrilor specifice, atrage anularea acesteia fãrã returnarea sumelor plãtite în scopul obþinerii dreptului de pescuit.

(denumirea, adresa, numãrul licenþei de pescuit ºi condiþionare a peºtelui)

dreptul de a organiza pescuitul în scop comercial în urmãtoarele bazine piscicole: ..................................
...................................................................................................................................................................... .
Cantitãþile maxime de peºte, pe specii, bazine ºi zone, ce se pot captura, numãrul de ambarcaþiuni,
de persoane, precum ºi felul ºi numãrul uneltelor de pescuit admise sunt înscrise pe versoul acestei
autorizaþii.
Practicarea pescuitului în baza acestei autorizaþii se poate face numai pe baza permisului individual
de pescuit în scop comercial, eliberat de titularul acestei autorizaþii pe numele pescarilor angajaþi în
acest scop.
Peºtele capturat zilnic, în fiecare bazin piscicol va fi predat ºi înregistrat la urmãtoarele puncte de
colectare. .......................................................................................................................................................,

(denumirea agentului economic, sediul, numãrul de înmatriculare în registrul comerþului, codul fiscal)

nr. ....... din..............
valabilã de la............. pânã la............

nr. ....... din ..............
valabilã de la ............. pânã la ............

(denumirea agentului economic, sediul, judeþul)

AUTORIZAÞIE

Seria DPPS nr. ...

de atribuire a dreptului de pescuit
în scop comercial

Direcþia pescuit, pisciculturã, salmoniculturã

AUTORIZAÞIE

Seria DPPS nr. ...

de atribuire a dreptului de pescuit
în scop comercial

Direcþia pescuit,
pisciculturã,
salmoniculturã

MINISTERUL AGRICULTURII,
ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ANEXA Nr. 1
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Nr.
crt.

Specia

Cantitatea
(tone)

CANTITÃÞI DE PEªTE
CE POT FI CAPTURATE

Tipul

Nr. ROL

Emitentul autorizaþiei
pentru ambarcaþiune
(inclusiv data
emiterii/avizãrii)

AMBARCAÞIUNI FOLOSITE
LA PESCUIT

Tipul

Numãrul
(bucãþi)

Datele de identificare
(marcaj)

UNELTE ªI DISPOZITIVE
FOLOSITE LA PESCUIT
Nr.
de
pescari
Specia

Cantitatea
(tone)

CANTITÃÞI DE PEªTE
CE POT FI CAPTURATE
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Verso anexa nr. 1

Emitent,
.................

Reprezentantul titularului
autorizaþiei,
.........................................

De asemenea, a luat cunoºtinþã de condiþiile
în care aceastã autorizaþie se poate anula.

Titularul autorizaþiei, prin domnul ..................
............................................................................,
împuternicit al acestuia în baza Actului nr. .....
din ......................................., a primit toate
reglementãrile referitoare la pescuitul în scop
recreativ/sportiv pe care se obligã sã le
respecte.

nr. .................................... din .......................... .

(felul actului)

Condiþiile de atribuire sunt înscrise în ..............

Reprezentantul titularului autorizaþiei,
..........................................................
*) Distanþa pentru pescuitul recreativ/sportiv este de 30 m de la mal pentru Dunãre ºi de 15 m pentru râurile interioare.

Emitent,
....................

Nerespectarea a cel puþin uneia dintre condiþiile înscrise în autorizaþie, precum ºi în normele referitoare la practicarea pescuitului conform reglementãrilor specifice atrage anularea acesteia fãrã returnarea sumelor plãtite în scopul obþinerii acestui drept.

Titularul autorizaþiei este obligat sã îi instruiascã pe toþi membrii sãi asupra condiþiilor, mijloacelor ºi
regulilor ce trebuie respectate la practicarea pescuitului în scop recreativ/sportiv. De asemenea, este
obligat sã nu stânjeneascã practicarea pescuitului în scop comercial pe bazinele ºi tronsoanele ...........,
atribuite..............................................., de la o distanþã de ................. m*) de la mal.

Numãrul maxim de permise de pescuit ce se pot emite pentru fiecare tronson al bazinelor piscicole
este de .................... .

Efectuarea pescuitului pe aceste tronsoane ale bazinelor piscicole se face numai în scop
recreativ/sportiv pe baza unor permise de pescuit în scop recreativ/sportiv emise de titularul autorizaþiei
pe numele membrilor acesteia.

s-a atribuit AJVPS/AVPS ........................................................., cu sediul în .................................................,
str. ..................................... nr. ............, judeþul (sectorul) ....................................., dreptul de pescuit în
scop recreativ/sportiv în urmãtoarele bazine piscicole naturale ºi tronsoane: .........................................
...................................................................................................................................................................... .

(felul actului: contract de concesionare, act de renegociere)

În baza .........................................................................................................................................................

nr. ....... din ..............
valabilã de la ............. pânã la ............

nr. ....... din ..............
valabilã de la ............. pânã la ............

AJVPS/AVPS ....................................................,
cu sediul în .........................................................,
str. ............................................... nr. ...........,
judeþul ...............................................................,
a obþinut dreptul de a organiza pescuitul în
scop recreativ/sportiv pe urmãtoarele bazine
piscicole:
..............................................................................
.......................................................................... .

AUTORIZAÞIE

Seria DPPS nr. ...

de atribuire a dreptului de pescuit
recreativ/sportiv în apele colinare ºi de ºes

Direcþia pescuit,
pisciculturã,
salmoniculturã

MINISTERUL AGRICULTURII
ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

de atribuire a dreptului de pescuit în scop
recreativ/sportiv în apele colinare ºi de ºes

Seria DPPS nr. ...

AUTORIZAÞIE

Direcþia pescuit,
pisciculturã,
salmoniculturã

MINISTERUL AGRICULTURII,
ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ANEXA Nr. 2
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În baza É.......ÉÉÉ..........................ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ

AJVPS/AVPS .....................................................,
cu sediul în .........................................................,
str. ............................................... nr. ...........,
judeþul ...............................................................,
a obþinut dreptul de a organiza pescuitul în
scop recreativ/sportiv pe urmãtoarele bazine piscicole:
..............................................................................
.......................................................................... .

Emitent,
.................

Reprezentantul titularului
autorizaþiei,
.........................................

De asemenea, a luat cunoºtinþã de condiþiile
în care aceastã autorizaþie se poate anula.

Titularul autorizaþiei, prin domnul ..................
........................................................................... ,
împuternicit al acestuia în baza Actului nr. .....
din ......................................., a primit toate
reglementãrile referitoare la pescuitul în scop
comercial pe care se obligã sã le respecte.

nr. .................................... din .......................... .

(felul actului)

Condiþiile de atribuire sunt înscrise în ..............

nr. ....... din ..............
valabilã de la ............. pânã la ............

nr. ....... din..............
valabilã de la ............. pânã la ............

Emitent,
....................

Reprezentantul titularului autorizaþiei,
..........................................................

Nerespectarea oricãreia dintre condiþiile înscrise în autorizaþie ºi în normele referitoare la practicarea
pescuitului conform reglementãrilor specifice atrage anularea acesteia fãrã returnarea sumelor plãtite în
scopul obþinerii acestui drept.

Titularul autorizaþiei este obligat sã îi instruiascã pe toþi membrii sãi asupra condiþiilor, mijloacelor ºi
regulilor ce trebuie respectate la practicarea pescuitului în scop recreativ/sportiv.

Numãrul maxim de permise de pescuit ce se pot emite pentru fiecare tronson al bazinelor piscicole
este de ÉÉÉÉÉÉ. .

Efectuarea pescuitului pe aceste tronsoane ale bazinelor piscicole se face numai în scop recreativ/sportiv pe baza unor permise de pescuit în scop recreativ/sportiv emise de titularul autorizaþiei pe
numele membrilor acesteia.

s-a atribuit AJVPS/AVPS ÉÉÉ.................ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ, cu sediul în ÉÉÉ...............ÉÉÉÉÉ,
str. ÉÉ....................ÉÉÉÉÉÉ nr. ÉÉ, judeþul (sectorul) ÉÉÉÉÉ.............ÉÉ, dreptul de pescuit
în scop recreativ/sportiv în urmãtoarele bazine piscicole naturale ºi tronsoane: ÉÉÉÉÉ......ÉÉÉ
........................................................................................................................................................................

(felul actului: contract de concesionare, act de renegociere)

de atribuire a dreptului de pescuit
recreativ/sportiv în apele de munte

Seria RNP nr. ...

de atribuire a dreptului de pescuit în scop
recreativ/sportiv în apele de munte

Regia Naþionalã
a Pãdurilor
Direcþia silvicã ..................

MINISTERUL AGRICULTURII,
ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

AUTORIZAÞIE

Seria RNP nr. ...

AUTORIZAÞIE

Regia Naþionalã
a Pãdurilor
Direcþia silvicã ..................

MINISTERUL AGRICULTURII,
ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ANEXA Nr. 3
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Emitent,
.................

Reprezentantul titularului
autorizaþiei,
.........................................

nr. ÉÉ.........ÉÉ din É............................ÉÉÉ,
a luat cunoºtinþã de condiþiile în care se poate
exercita pescuitul, obligându-se sã le respecte.

(felul actului)

Titularul autorizaþiei, prin domnul ......................,
..............................................................................,
împuternicit în baza ............................................

Condiþiile în care se poate efectua pescuitul
sunt cele înscrise în autorizaþie ºi trebuie respectate în totalitate de cãtre cel autorizat.

În temeiul art. 14 alin. (3) din Legea
nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul ºi
acvacultura, s-a atribuit ......................................
................................................................................
................................................................................
dreptul de organizare a pescuitului în scop
ºtiinþific, pe urmãtoarele bazine ºi tronsoane:
................................................................................
................................................................................

Seria DPPS nr. ...........

(semnãtura)

ÉÉÉ................ÉÉÉ

(numele ºi prenumele)

Emitent,
ÉÉ........................ÉÉÉÉ

Reprezentantul titularului autorizaþiei,
ÉÉ...........................................ÉÉÉ

Nerespectarea a cel puþin a uneia dintre condiþiile înscrise în autorizaþie ºi în normele referitoare la
practicarea pescuitului conform reglementãrilor specifice atrage anularea acesteia.

Titularul autorizaþiei poate reþine, cu titlu gratuit, pentru analiza de laborator. maximum douã exemplare din fiecare specie de peºte capturat, dar nu mai mult de 5 kg/zi.

Dupã efectuarea mãsurãtorilor biometrice ºi înregistrarea elementelor privind evoluþia ihtiofaunei, solicitate prin aceste teme, peºtele sau celelalte vieþuitoare acvatice capturate vor fi eliberate în stare vie
în mediul lor natural.

Având în vedere programul de cercetare pe anul É................ÉÉ privind dezvoltarea activitãþii de
pisciculturã ºi pescuit ºi solicitarea ÉÉÉ...............................É, cu sediul în ÉÉ...................ÉÉÉÉ,
str. ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ nr. ÉÉÉÉ, judeþul ÉÉÉÉÉ, care rãspunde de temele de cercetare
prevãzute în program la punctele ÉÉÉÉÉÉ, în temeiul art. 14 alin. (3) din Legea nr. 192/2001
privind fondul piscicol, pescuitul ºi acvacultura, se atribuie solicitantului dreptul de a organiza pescuitul
în scop ºtiinþific în urmãtoarele bazine piscicole ºi tronsoane ale acestora: ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ......
....................................................................................................................................................................... .
Pescuitul în baza acestei autorizaþii se poate efectua numai cu folosirea urmãtoarelor metode ºi mijloace de pescuit: ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.........ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ...É,
în baza permiselor de pescuit eliberate de ÉÉÉÉÉÉ................................É...ÉÉÉ, titular al dreptului de pescuit în scop (comercial, recreativ/sportiv) în aceste bazine piscicole, numai pentru angajaþii
permanenþi ai solicitantului.

nr. ....... din ..............
valabilã de la ............. pânã la ............

AUTORIZAÞIE

nr. ....... din ..............
valabilã de la ............. pânã la ............

Direcþia pescuit,
pisciculturã,
salmoniculturã

MINISTERUL AGRICULTURII,
ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

de atribuire a dreptului de pescuit
în scop ºtiinþific

AUTORIZAÞIE

Seria DPPS nr. ...

de pescuit în scop ºtiinþific

Direcþia pescuit,
pisciculturã,
salmoniculturã

ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

MINISTERUL AGRICULTURII,

ANEXA Nr. 4
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agentului economic, adresa, judeþul)

Emitent,
..................

Reprezentantul titularului
autorizaþiei,
.......................................

Titularul autorizaþiei, prin domnul ....................
.................................................................................,
.................................................................................
împuternicit al acestuia în baza Actului
nr. .......... din ......................., a primit toate
reglementãrile referitoare la pescuitul în scop
comercial pe care se obligã sã le respecte. De
asemenea, a luat cunoºtinþã de condiþiile de
anulare a autorizaþiei.

Condiþiile de atribuire, inclusiv capturile, sunt
prevãzute în Contractul de concesiune/Actul de
renegociere a contractului nr. ........... din data
de .................................... .

a obþinut dreptul de a pescui în scop comercial
pe urmãtoarele bazine piscicole: ..........................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

(denumirea

.................................................................................
...............................................................................

nr. .......... din ...............
valabilã de la ........... pânã la .............

Emitent,
..........................................

Reprezentantul titularului autorizaþiei,
........................................................................

aparþinând .............................................................................., pe baza documentelor prevãzute de lege,
cu întocmirea fiºelor de capturã pentru fiecare exemplar. Deþinãtorul autorizaþiei ºi pescarii angajaþi ai
acestuia sunt obligaþi sã nu stânjeneascã practicarea pescuitului recreativ/sportiv care se exercitã pe
mal, pânã la o distanþã de 30 m de la mal.
Comercializarea sau orice act având ca scop înstrãinarea sturionilor capturaþi pânã la predarea la
punctul de colectare, precum ºi eviscerarea acestora pânã la predarea la punctul de colectare sunt
interzise ºi atrag anularea prezentei autorizaþii.
Sturionii capturaþi se vor transporta pânã la punctul de colectare numai pe apã.
Nerespectarea a cel puþin uneia dintre condiþiile înscrise în autorizaþie ºi în normele referitoare la
practicarea pescuitului conform reglementãrilor specifice atrage anularea acesteia fãrã returnarea sumelor plãtite în scopul obþinerii dreptului de pescuit.

(denumirea, adresa, numãrul licenþei de pescuit ºi condiþionare a peºtelui)

Peºtele capturat în fiecare zi, pe fiecare tronson piscicol, va fi predat ºi înregistrat la urmãtoarele
puncte de colectare: .....................................................................................................................................,

Practicarea pescuitului în baza acestei autorizaþii se poate face numai pe bazã de permis individual
de pescuit în scop comercial pentru sturioni, eliberat de titularul acestei autorizaþii pe numele pescarilor angajaþi în acest scop.

Cantitãþile maxime de sturioni, pe specii ºi tronsoane ale Dunãrii, ce se pot captura, numãrul de
ambarcaþiuni, de persoane, precum ºi felul ºi numãrul uneltelor de pescuit admise sunt înscrise pe
versoul acestei autorizaþii.

dreptul de a organiza pescuitul în scop comercial pentru sturioni pe urmãtoarele tronsoane ale Dunãrii:
.......................................................................................................................................................................... .

(denumirea agentului economic, sediul, numãrul de înmatriculare în registrul comerþului, codul fiscal)

În baza Contractului de concesiune nr. ................ din ................................................, încheiat conform
art. 14 alin. (1) din Legea nr. 192/2001 sau, dupã caz, a Actului de renegociere a contractului nr. .......
din ................................., încheiat între ...................................................... ºi .............................................,
s-a atribuit ............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

nr. ......... din ..........
valabilã de la .......... pânã la .........

de atribuire a dreptului de pescuit în scop comercial pentru sturioni

Seria DPPS nr. ............

de atribuire a dreptului de pescuit în scop
comercial pentru sturioni

Direcþia pescuit,
pisciculturã,
salmoniculturã

MINISTERUL AGRICULTURII,
ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

AUTORIZAÞIE

Seria DPPS nr. ...

AUTORIZAÞIE

Direcþia pescuit,
pisciculturã,
salmoniculturã

MINISTERUL AGRICULTURII,
ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ANEXA Nr. 5
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Morun
(Huso huso)

Nisetru
(Acipenser
gueldenstaedti)

Pãstrugã
(Acipenser
stellatus)

2.

3.

Specia

1.

Nr.
crt.

Cantitatea
(tone)

CANTITÃÞI DE PEªTE
CE POT FI CAPTURATE

Nr.
mãrci
Tipul

Nr. rol

Emitentul autorizaþiei
pentru ambarcaþiune
(inclusiv data
emiterii/avizãrii)

AMBARCAÞIUNI FOLOSITE
LA PESCUIT

Tipul

Numãrul
(bucãþi)
Datele de identificare
(marcaj)

UNELTE ªI DISPOZITIVE
FOLOSITE LA PESCUIT
Nr.
de
pescari
Specia

Cantitatea
(tone)

CANTITÃÞI DE PEªTE
CE POT FI CAPTURATE

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 617/1.X.2001
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Verso anexa nr. 5
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ANEXA Nr. 5a)
Seria DPPS nr. ........

Societatea Comercialã . ..............................................
Punct de colectare/condiþionare ................................
Nr. autorizaþiei sanitar-veterinare ..............................

FIªA DE CAPTURÃ PENTRU STURIONI

nr. ................. din ..............

Numele ºi prenumele pescarului/pescarilor

.............................................................................................

Numãrul permisului/permiselor de pescuit

.............................................................................................

Zona de pescuit, tronsonul

.............................................................................................

Denumirea uneltei de pescuit

.............................................................................................

Locul exact al capturii

.............................................................................................

Denumirea societãþii comerciale/asociaþiei
familiale/persoanei fizice

.............................................................................................

Nr. autorizaþiei de pescuit sturioni

.............................................................................................

Caracteristicile exemplarelor capturate
Specificaþia

U.M.

Examplarul 1

Exemplarul 2

Exemplarul 3

Exemplarul 4

Denumirea speciei
Sexul

M/F

Lungimea

cm

Greutatea totalã

kg

Greutatea dupã eviscerare

kg

Greutatea icrelor

kg

Greutatea lapþilor

kg

Marca aplicatã

Semnãtura pescarilor (predãtori)
1. ..........................................
2. ..........................................

Semnãtura de primire la punctul
de colectare/condiþionare
...................................................................
(numele ºi prenumele în clar)

L.S.

NOTÃ:

Fiºa de capturã se întocmeºte de cãtre primitor în momentul predãrii sturionului/sturionilor la punctul de colectare/
condiþionare ºi se va depune în termen de 7 zile la direcþia generalã pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþeanã.
Nerespectarea acestui termen duce la suspendarea autorizaþiei de pescuit.

Seria DPPS nr. ......

Data
É...................É

Sermnãtura
ÉÉ..............ÉÉÉ

Titularul permisului,
.........................

Am luat cunoºtinþã de condiþiile în care pot
practica pescuitul ºi mã oblig sã le respect.

Emitent,
....................

Domnul ...................................................., cu
domiciliul în ................................................, având
Atestatul de pescar profesionist nr. ........./........,
emis de ..........................................., a obþinut
dreptul de a practica pescuitul în scop comercial pe zona ...................... din bazinul piscicol
natural ..................., la urmãtoarele specii ºi
cantitãþi maxime de peºte : ................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

valabil de la ............ pânã la .............

nr. ............. din .............

pentru practicarea pescuitului în scop comercial

PERMIS INDIVIDUAL DE PESCUIT

Direcþia pescuit,
pisciculturã,
salmoniculturã

MINISTERUL AGRICULTURII,
ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

valabil de la .......... pânã la ............

nr. ......... din ..........

(adresa exactã)

pentru practicarea pescuitului în scop comercial

PERMIS INDIVIDUAL DE PESCUIT

Seria DPPS nr. ...........

(semnãtura)

.................................................

(numele ºi prenumele)

Emitent,
.................................................

Peºtele capturat la fiecare ieºire se va preda la punctul de colectare ...................... din .......,
aparþinând .............................., posesor al Licenþei de pescuit ºi condiþionare a peºtelui nr. ...................
din ................................, pe baza documentelor prevãzute de lege.
Deþinãtorul permisului este obligat sã nu stânjeneascã practicarea pescuitului recreativ/sportiv care se
exercitã de pe mal, pânã la o distanþã de ............ m de la mal spre interiorul bazinului.
Titularul acestui permis este obligat sã respecte toate reglementãrile prevãzute de lege ºi reglementãrile emise de Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor privind efectuarea pescuitului în scop
comercial.
Realizarea cotelor de pescuit alocate prin acest permis înainte de expirarea termenului de valabilitate
a permisului atrage nulitatea acestuia.
Nerespectarea prevederilor prezentului permis de pescuit ºi/sau valorificarea peºtelui altfel decât prin
predare la punctul de colectare menþionat, duce la anularea acestuia fãrã restituirea sumelor plãtite în
vederea obþinerii dreptului de pescuit în scop comercial.

(tipul ºi numãrul)

Pescuitul se va putea exercita numai cu urmãtoarele mijloace ºi metode de pescuit ºi în limita
urmãtoarelor cantitãþi maxime de peºte pe specii: ...................................................., cu ambarcaþiunea
având nr. rol ................, cu urmãtoarele unelte de pescuit ...................................................................

nr. .............../....................., dreptul de a practica pescuitul în scop comercial în zona .............................
din bazinul piscicol natural .................................................... .

(felul documentului)

posesor al buletinului/cãrþii de identitate, eliberat/eliberatã de .............................................................,
având Atestatul de pescar profesionist nr. ........../................., emis de ....................................., a obþinut
în ziua de ......................., prin ....................................................................................................................

Domnul ........................................................., cu domiciliul în ..................................................................,

Direcþia pescuit,
pisciculturã,
salmoniculturã

MINISTERUL AGRICULTURII,
ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ANEXA Nr. 6
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Data
ÉÉ............ÉÉ

Semnãtura
É................ÉÉ

Titularul permisului,
ÉÉÉÉÉ.......ÉÉÉ

Am luat cunoºtinþã de condiþiile în care pot
practica pescuitul ºi mã oblig sã le respect.

Emitent,
ÉÉÉ.........ÉÉÉ

Domnul É............................................................,
având domiciliul în É.....................................É,
având Atestatul de pescar profesionist
nr. É....É, emis de É......................................É,
a obþinut dreptul de a practica pescuitul în scop
comercial pe zona É.......................ÉÉ din
bazinul piscicol natural .........................ÉÉ, la
urmãtoarele specii ºi cantitãþi maxime de peºte:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

valabil de la ÉÉ pânã la ÉÉ

nr. .Édin É

în scop comercial

PERMIS DE PESCUIT

(denumirea emitentului)

ÉÉÉÉÉÉ.............ÉÉÉÉ

Seria DPPS nr . ..É

nr. ÉÉ din ÉÉÉ
valabil de la ÉÉ............É pânã la É..................É
(se elibereazã în fiecare lunã)

în scop comercial

PERMIS DE PESCUIT

Seria DPPS nr. ÉÉÉÉÉÉ

(semnãtura)

ÉÉÉÉ.É............ÉÉÉÉ

(numele ºi prenumele)

Emitent,
ÉÉ.............................ÉÉÉ

Conducãtorul unitãþii
.......................................................

Posesorul acestui permis este obligat, atunci când practicã pescuitul, sã poarte numãrul matricol cu
înscrisul distinctiv al unitãþii noastre ºi sã prezinte oricãrui organ de control atât documentele în baza
cãrora practicã pescuitul, cât ºi capturile ºi mijloacele în care se practicã.

Nerespectarea normelor privind practicarea pescuitului în scop comercial prevãzute în reglementãrile
în vigoare, precum ºi valorificarea peºtelui altfel decât la punctul de colectare menþionat atrag
sancþionarea administrativã, contravenþionalã sau penalã, potrivit legii, a posesorului prezentului permis.

Posesorul acestui permis a fost instruit de noi, încheindu-se procesul-verbal nr. ÉÉ din É.......ÉÉ
asupra reglementãrilor legale în vigoare referitoare la pescuit ºi la obligaþia de a nu deranja practicarea
pescuitului comercial.

Mijloacele, uneltele, bazinele ºi zonele pentru care s-a emis prezentul permis de pescuit sunt
prevãzute în Autorizaþia de atribuire a dreptului de pescuit în scop comercial seria CNAFP nr. .ÉÉ,
emisã la data de ÉÉ............................É, având valabilitate pânã la data de ÉÉÉ................, anexatã
în xerocopie.

Peºtele capturat se va preda zilnic la punctul de colectare ÉÉÉ....................É aparþinând É....ÉÉ,
cu întocmirea documentelor prevãzute de lege în acest scop.

Domnul ÉÉÉ..........................................É, posesor al actului de identitate seria ......É nr. .É........É,
emis de É................................É, angajat al unitãþii noastre în meseria de ÉÉ........................ÉÉ, cu
numãrul matricol ............................ÉÉÉÉÉ, poate practica pescuitul în scop comercial în numele, cu
mijloacele ºi uneltele unitãþii noastre pe urmãtoarele bazine piscicole ºi tronsoane ............ÉÉÉÉÉ.

(denumirea emitentului)

ÉÉÉ...ÉÉÉÉÉÉÉ

ANEXA Nr. 7
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Seria DPPS nr. ..É

Data
É...................É

Semnãtura
ÉÉ..............ÉÉÉ

Titularul permisului,
......................................

Am luat cunoºtinþã de condiþiile în care pot
practica pescuitul ºi mã oblig sã le respect.

Emitent,
ÉÉ........................ÉÉÉÉ

Domnul ÉÉ.........................................ÉÉÉÉ,
cu domiciliul în É.......................................ÉÉ,
având calitatea de pescar sportiv ºi Carnetul de
membru nr. ÉÉÉ emis de ÉÉ.................É,
a obþinut dreptul de a practica pescuitul în scop
recreativ/sportiv pe zona ÉÉ................ÉÉÉÉ,
în urmãtoarele bazine piscicole:
ÉÉÉÉÉ..............................................ÉÉÉÉ
ÉÉÉÉÉ..............................................ÉÉÉÉ
ÉÉÉÉÉ..............................................ÉÉÉÉ
ÉÉÉÉÉ..............................................ÉÉÉÉ
ÉÉÉÉÉ..............................................ÉÉÉÉ

nr. .ÉÉÉ din ÉÉÉ
valabil de la ÉÉÉ pânã laÉÉÉ

în scop recreativ/sportiv în bazinele piscicole
naturale din apele colinare ºi de ºes

PERMIS DE PESCUIT

A.J.V.P.S/A.V.P.S .É......................ÉÉÉ
(denumirea emitentului)

ASOCIAÞIA GENERALÃ
A VÂNÃTORILOR
ªI PESCARILOR
SPORTIVI DIN ROMÂNIA

PERMIS DE PESCUIT

Seria DPPS nr. ..É

(semnãtura)

ÉÉÉÉ.É............ÉÉÉÉ

(numele ºi prenumele)

Emitent,
ÉÉ.............................ÉÉÉ

Nerespectarea prevederilor referitoare la practicarea pescuitului în scop recreativ/sportiv atrage anularea acestui permis, precum ºi rãspunderea materialã, contravenþionalã sau penalã potrivit legii ºi statutului asociaþiei.

Posesorul acestui permis a fost instruit de noi, încheindu-se Procesul-verbal nr. ÉÉ din É..........ÉÉ
asupra reglementãrilor legale în vigoare referitoare la pescuit ºi la obligaþia de a nu deranja practicarea pescuitului comercial.

Posesorul acestui permis este obligat ca de fiecare datã când va practica pescuitul sã aibã asupra
sa carnetul de membru pentru a fi prezentat organelor de control.

Efectuarea pescuitului în scop recreativ/sportiv se face numai în condiþiile, cu mijloacele ºi în perioadele prevãzute de lege.

Domnul ÉÉÉ..............................................ÉÉ, cu domiciliul în localitatea .............................................,
str. ÉÉÉ................................................ nr. ÉÉ, judeþul (sectorul) É.............................ÉÉ, posesor al
buletinului/cãrþii de identitate, emis/emisã de É.......................................É, posesor al Carnetului de
membru nr. ÉÉÉ emis de É...................................ÉÉ, poate exercita pescuitul în scop
recreativ/sportiv în urmãtoarele bazine piscicole: .................ÉÉÉ, la care dreptul de pescuit în scop
recreativ/sportiv ne-a fost atribuit în baza Autorizaþiei nr. ......................ÉÉ, emisã de
É.............................................................ÉÉ

nr. ÉÉÉ din ÉÉÉ
valabil de la ÉÉÉÉ pânã la ÉÉÉ

în scop recreativ/sportiv în bazinele piscicole naturale din apele colinare ºi de ºes

A.J.V.P.S/A.V.P.S .É......................ÉÉÉ
(denumirea emitentului)

ASOCIAÞIA GENERALÃ
A VÂNÃTORILOR
ªI PESCARILOR
SPORTIVI DIN ROMÂNIA

ANEXA Nr. 8
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Seria CNAFP nr. ..É

Data
É...................É

Semnãtura
ÉÉ..............ÉÉÉ

Titularul permisului,
......................................

Am luat cunoºtinþã de condiþiile în care pot
practica pescuitul ºi mã oblig sã le respect.

Emitent,
ÉÉ........................ÉÉÉÉ

Domnul ÉÉ.........................................ÉÉÉÉ,
cu domiciliul în É.......................................ÉÉ,
având calitatea de pescar sportiv ºi Carnetul de
membru nr. ÉÉÉ emis de ÉÉ.................É,
a obþinut dreptul de a practica pescuitul în scop
recreativ/sportiv pe zona ÉÉ................ÉÉÉÉ,
în bazinele piscicole: .........................................
ÉÉÉÉ..............................................ÉÉÉÉ
ÉÉÉÉ..............................................ÉÉÉÉ
ÉÉÉÉ..............................................ÉÉÉÉ
ÉÉÉÉ..............................................ÉÉÉÉ
ÉÉÉÉ..............................................ÉÉÉÉ

nr. ............... din .....................
valabil de la ................... pânã la ............

în scop recreativ/sportiv în bazinele piscicole
naturale din apele de munte

PERMIS DE PESCUIT

A.J.V.P.S/A.V.P.S .É......................ÉÉÉ
(denumirea emitentului)

Regia Naþionalã
a Pãdurilor
Direcþia silvicã .............................

MINISTERUL AGRICULTURII,
ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

PERMIS DE PESCUIT

Seria RNP nr. ..É

(semnãtura)

ÉÉÉÉ.É............ÉÉÉÉ

(numele ºi prenumele)

Emitent,
ÉÉ.............................ÉÉÉ

Nerespectarea prevederilor referitoare la practicarea pescuitului în scop recreativ/sportiv atrage anularea acestui permis, precum ºi rãspunderea materialã, contravenþionalã sau penalã potrivit legii ºi statutului asociaþiei.

Posesorul acestui permis a fost instruit de noi, încheindu-se Procesul-verbal nr. ............... din .............
asupra reglementãrilor legale în vigoare referitoare la pescuit ºi la obligaþia de a nu deranja practicarea pescuitului comercial.

Efectuarea pescuitului în scop recreativ/sportiv se face numai în condiþiile, cu mijloacele ºi în perioadele prevãzute de lege. Posesorul acestui permis este obligat ca de fiecare datã când va practica
pescuitul sã aibã asupra sa carnetul de membru pentru a fi prezentat organelor de control.

Domnul É.................................................ÉÉ, cu domiciliul în localitatea ............................................. ,
str. ÉÉÉ................................................ nr. ÉÉ, judeþul (sectorul) É.............................ÉÉ, posesor al
buletinului/cãrþii de identitate seria ............. nr. .................., emis/emisã de É.......................................É,
posesor al Carnetului de membru nr. ÉÉÉ emis de É...................................ÉÉ, poate exercita pescuitul în scop recreativ/sportiv pe urmãtoarele fonduri de pescuit gestionate în nume propriu de Regia
Naþionalã a Pãdurilor: ............................................................................................ .

valabil de la ............... pânã la ..............

nr. ............. din ..............

în scop recreativ/sportiv în bazinele psicicole naturale din apele de munte

A.J.V.P.S/A.V.P.S .É......................ÉÉÉ
(denumirea emitentului)

Regia Naþionalã a Pãdurilor
Direcþia silvicã .......................

ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

MINISTERUL AGRICULTURII,
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MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

Direcþia generalã pentru agriculturã ºi industrie
alimentarã ............................................................

AUTORIZAÞIE

pentru desfãºurarea activitãþii de pisciculturã în amenajãri piscicole
nr. ................. din ...........................

Analizând documentaþia depusã cu nr. ........................ din ................................................ de .....................................
..............................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................,
(denumirea agentului economic, sediul, codul fiscal, numãrul de înmatriculare în registrul comerþului)

având în vedere cã îndeplineºte prevederile art. 31 din Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul ºi acvacultura, se autorizeazã agentul economic ............................................................ sã desfãºoare activitãþi de pisciculturã în
urmãtoarele amenajãri piscicole pe care le deþine*):
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Agentul economic este obligat sã foloseascã amenajãrile piscicole numai pentru producerea de peºte, cu respectarea prevederilor Legii nr. 192/2001 ºi a tuturor reglementãrilor legale în vigoare, nerespectarea acestora atrãgând
sancþionarea conform legii, suspendarea ori anularea, dupã caz, a acestei autorizaþii.

Director general,
......................................................

*) De specificat pentru fiecare amenajare priscicolã: tipul contractului (concesionare, proprietate etc.), numãrul ºi data încheierii acestuia.
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Nr. ..................... din ......................

CERERE

pentru acordarea autorizaþiei de pescuit

Solicitantul .............................................................................................................................................................................,
cu sediul în ..................................................................................., str. ........................................................................ nr. ............,
judeþul .................................................................., telefon/fax ......................................, înmatriculat în registrul comerþului sub
nr. ....................... din ......................................, codul fiscal nr. ....................................../autorizaþie conform Decretului-lege
nr. 54/1990 nr. .................................. din ............................................., reprezentat prin ..........................................., domiciliat
în ........................................................, str. ....................................................................................... nr. ................, bl. ...........,
sc. ..............., etaj ..........., ap. ............., sectorul ..............., judeþul ..................................., posesor al actului de identitate
seria ........... nr. ........................., eliberat de ........................................., având funcþia de ...................................., conform
Împuternicirii nr. ................ din ................., pe baza documentelor anexate în copie conform prevederilor legale în vigoare
solicit eliberarea autorizaþiei de pescuit în scop comercial, în scop recreativ/sportiv, conform Contractului de concesionare
nr. ..................... din ............................., încheiat cu ....................................................... .
Anexez urmãtoarele documente ..........................., care sunt numerotate de la ....................................... la ..............
Menþionez cã am luat cunoºtinþã de prevederile Legii nr. 192/2001 ºi mã oblig sã le respect întocmai. Declar pe
propria rãspundere realitatea datelor înscrise în documentele pe care le depun pentru obþinerea autorizaþiei de pescuit.

Semnãtura solicitantului,
...................................................................
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