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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind atestarea domeniului public al judeþului Olt, precum ºi al municipiilor,
oraºelor ºi comunelor din judeþul Olt
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia, cu completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se atestã apartenenþa la domeniul public
al judeþului Olt, precum ºi al municipiilor, oraºelor ºi comune-

lor din judeþul Olt a bunurilor cuprinse în anexele nr. 1Ñ102*)
care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 27 decembrie 2001.
Nr. 1.355.
*) Anexele nr. 1Ñ102 se publicã ulterior.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare a Inspecþiei Piscicole
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 37 alin. (3) din Legea nr. 192/2001 privind
fondul piscicol, pescuitul ºi acvacultura, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. I. Ñ Se aprobã Regulamentul de organizare ºi
funcþionare a Inspecþiei Piscicole, prevãzut în anexa care
face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. II. Ñ Capitolul I ”Instituþii publice finanþate de la
bugetul de statÒ din anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului

nr. 362/2002 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se completeazã cu punctul 10 cu
urmãtorul cuprins:
”10. Inspecþia PiscicolãÒ.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Petre Daea,
secretar de stat
Ministrul apelor ºi protecþiei mediului,
Petru Lificiu
p. Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale,
Rãzvan Ionuþ Ciricã,
secretar de stat
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucureºti, 31 iulie 2002.
Nr. 849.

ANEXÃ

REGULAMENT
de organizare ºi funcþionare a Inspecþiei Piscicole
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ Inspecþia Piscicolã este organism de specialitate cu personalitate juridicã, finanþat integral de la bugetul
de stat, care funcþioneazã în subordinea Ministerului
Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor, are în subordine filiale
teritoriale fãrã personalitate juridicã, organizate pe grupe de
judeþe, ºi exercitã atribuþiile unui organism public de inspecþie specializat în urmãrirea respectãrii prevederilor
legale în domeniul protecþiei fondului piscicol, pescuitului,
acvaculturii, transportului, comercializãrii peºtelui ºi a altor
vieþuitoare acvatice.
Art. 2. Ñ Inspecþia Piscicolã îºi exercitã atribuþiile prin
inspectorul general, inspectorii-ºefi teritoriali ºi inspectorii
piscicoli.
Art. 3. Ñ (1) Sediile administrative ale Inspecþiei
Piscicole ºi ale filialelor acesteia, precum ºi dotarea necesarã funcþionãrii lor se asigurã de cãtre Ministerul
Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor în termen de 45 de zile
de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.
(2) Sediul central al Inspecþiei Piscicole este în municipiul Bucureºti, bd. Carol I nr. 17, sectorul 3.

CAPITOLUL II
Obiectul de activitate
Art. 4. Ñ Inspecþia Piscicolã controleazã persoanele
fizice ºi juridice care desfãºoarã activitãþi în domeniul pescuitului, acvaculturii, transportului ºi comercializãrii peºtelui
ºi a altor vieþuitoare acvatice ºi aplicã sancþiuni în cazul
nerespectãrii reglementãrilor în vigoare.
Art. 5. Ñ Inspecþia Piscicolã propune autoritãþii publice
centrale care rãspunde de pescuit ºi de acvaculturã mãsuri
legislative ce se impun în concordanþã cu realitatea din
teritoriu.
Art. 6. Ñ La acþiunile de control Inspecþia Piscicolã
colaboreazã cu reprezentanþii inspectoratelor judeþene de
poliþie, Gãrzii financiare, Poliþiei de frontierã, Agenþiei
Naþionale Sanitare Veterinare, Ministerului Apelor ºi
Protecþiei Mediului ºi ai Regiei Naþionale a Pãdurilor.
CAPITOLUL III
Structura organizatoricã a Inspecþiei Piscicole
Art. 7. Ñ (1) Organigrama ºi filialele teritoriale ale
Inspecþiei Piscicole sunt prezentate în anexa nr. 1.
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(2) Numãrul maxim de posturi se asigurã în cadrul
numãrului de posturi aprobat prin legile bugetare anuale
pentru Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor.
(3) Normativele de personal ºi de dotare, precum ºi
cele de constituire a compartimentelor funcþionale se
aprobã prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi
pãdurilor.
(4) Personalul încadrat la Inspecþia Piscicolã este salarizat conform anexei nr. IV/10 la Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã pentru personalul contractual din sectorul
bugetar, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Încadrarea personalului se face þinându-se seama de pregãtirea
profesionalã ºi de vechimea în specialitate a acestuia.
Funcþia de inspector general se asimileazã cu funcþia de
director general, iar funcþia de inspector-ºef teritorial se asimileazã cu funcþia de director.
(5) Asimilarea funcþiilor pe care se încadreazã personalul Inspecþiei Piscicole cu cele prevãzute în anexa nr. IV/10
la Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 24/2000, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, este prevãzutã în
anexa nr. 9.
Art. 8. Ñ (1) Inspecþia Piscicolã este condusã de un
inspector general ºi de inspectorii-ºefi teritoriali, numiþi în
condiþiile legii, prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor.
(2) Inspectorii-ºefi teritoriali vor fi selectaþi din cadrul
absolvenþilor de învãþãmânt superior de profil, cu o activitate de minimum 3 ani.
(3) Inspectorii piscicoli vor fi selectaþi dintre absolvenþii
cu studii superioare ºi absolvenþii cu studii medii de profil.
(4) Inspectorul general ºi inspectorii-ºefi teritoriali pot fi
eliberaþi din funcþie în condiþiile legii.
(5) Inspectorul general are urmãtoarele atribuþii:
a) reprezintã Inspecþia Piscicolã în raporturile acesteia
cu persoanele juridice ºi fizice, cu autoritãþile locale ºi centrale, cu organizaþiile guvernamentale sau neguvernamentale;
b) propune Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor modificãri pentru îmbunãtãþirea activitãþii ºi a
structurii de personal;
c) angajeazã personalul Inspecþiei Piscicole ºi ia mãsuri
de desfacere a contractului de muncã, cu excepþia inspectorilor-ºefi teritoriali;
d) propune îmbunãtãþirea dotãrii Inspecþiei Piscicole cu
mijloace necesare bunei desfãºurãri a activitãþii;
e) aprobã operaþiuni de plãþi ºi încasãri;
f) controleazã încasarea amenzilor ºi aplicarea sancþiunilor înscrise în procesele-verbale de contravenþie;
g) prezintã anual spre aprobare autoritãþii publice centrale care rãspunde de pescuit ºi acvaculturã raportul de
activitate al Inspecþiei Piscicole ºi bugetul de venituri ºi
cheltuieli.
Art. 9. Ñ În acþiunile sale Inspecþia Piscicolã poate
coopta inspectori voluntari, recrutaþi dintre specialiºtii recunoscuþi din domeniile cercetare, învãþãmânt ºi organizaþii
neguvernamentale de profil, numiþi de inspectorul general.
CAPITOLUL IV
Atribuþiile ºi responsabilitãþile inspectorilor piscicoli
Art. 10. Ñ Inspectorii piscicoli controleazã respectarea
Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul ºi acvacultura, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi
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a altor reglementãri în vigoare privind protecþia fondului piscicol, pescuitul, acvacultura, transportul ºi comercializarea
peºtelui ºi a altor vieþuitoare acvatice ºi au urmãtoarele
atribuþii:
a) constatã modul de respectare a reglementãrilor privind pescuitul ºi acvacultura ºi de aplicare a mãsurilor de
protecþie a fondului piscicol ºi aplicã mãsuri de combatere
a braconajului ºi a furturilor de peºte, a sustragerii de la
aplicarea legislaþiei în domeniu;
b) au acces ºi drept de control la bordul
navelor/ambarcaþiunilor de pescuit româneºti ºi strãine pentru a constata modul în care sunt respectate reglementãrile
privind pescuitul ºi protecþia fondului piscicol. Procedura
efectuãrii inspecþiei la bordul navelor/ambarcaþiunilor de
pescuit este prezentatã în anexa nr. 6;
c) controleazã mijloacele de transport, punctele de
descãrcare/achiziþie a peºtelui, unitãþile de comercializare,
precum ºi fermele piscicole/de acvaculturã;
d) controleazã documentele ºi înscrierea corectã a datelor cu privire la activitatea de pescuit ºi acvaculturã, provenienþa ºi circulaþia peºtelui, condiþiile de igienã, normele de
comercializare, condiþiile de depozitare ºi de manipulare a
peºtelui ºi a altor vieþuitoare acvatice;
e) verificã respectarea condiþiilor impuse prin
autorizaþii/permise persoanelor juridice ºi fizice autorizate sã
practice pescuitul în scop comercial sau recreativ/sportiv;
f) verificã marcarea sturionilor ºi a altor specii de peºti
protejate, înregistrarea ºi raportarea capturilor, marcarea
uneltelor, navelor/ambarcaþiunilor de pescuit;
g) controleazã activitatea de pescuit ºi de procesare a
peºtelui la bordul navelor/ambarcaþiunilor de pescuit;
h) controleazã marcarea zonelor de pescuit ºi a zonelor
de interdicþie cu semne vizibile, precum ºi întreþinerea
acestora;
i) verificã tipul, numãrul ºi rolul ambarcaþiunilor de pescuit;
j) supun lunar aprobãrii inspectorului-ºef programul de
control, astfel încât toate obiectivele ºi zonele sã fie controlate cel puþin o datã pe lunã;
k) controleazã programul de pazã al agenþilor economici
pentru protecþia fondului piscicol pe care l-au concesionat;
l) constatã încãlcarea normelor de pescuit ºi de protecþie a fondului piscicol, încheie procesul-verbal de constatare a contravenþiei sau infracþiunii, sisteazã pescuitul ºi
confiscã peºtele ºi uneltele/ambarcaþiunile folosite la pescuit, iar în cazul infracþiunilor sesizeazã organele de
urmãrire penalã;
m) sprijinã ºi participã efectiv la acþiuni de repopulare a
apelor din domeniul public al statului, precum ºi la acþiuni
pentru salvarea puietului din bãlþi, lacuri, gârle, canale etc.
supuse desecãrii;
n) organizeazã acþiuni de combatere a vegetaþiei acvatice dezvoltate în exces, conform programului aprobat de
inspectorul general;
o) controleazã modul de combatere a pãsãrilor ihtiofage
ºi a altor prãdãtori, conform programului aprobat de autoritatea publicã centralã care rãspunde de pescuit ºi acvaculturã ºi de autoritatea publicã centralã care rãspunde de
mediu;
p) întocmesc rapoarte lunare privind activitatea
desfãºuratã ºi le înainteazã inspectorului-ºef;
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q) urmãresc aplicarea sancþiunilor prevãzute în procesele-verbale de constatare;
r) executã orice alte dispoziþii ale conducerii Inspecþiei
Piscicole.
Art. 11. Ñ (1) Inspectorii piscicoli efectueazã controlul
în baza legitimaþiei, insignei ºi a ºtampilei cu numãrul de
marcã (cu acelaºi conþinut cu al insignei), conform modelului prevãzut în anexa nr. 2.
(2) Procesul-verbal de constatare ºi sancþionare a contravenþiei/infracþiunii la normele de pescuit ºi de protecþie a
fondului piscicol se va întocmi conform modelului prevãzut
în anexa nr. 3.

sau al uneltelor confiscate, navele sau mijloacele de transport ale unitãþilor de administrare a fondului piscicol.
Art. 17. Ñ Este interzisã folosirea mijloacelor de transport repartizate Inspecþiei Piscicole pentru alte scopuri
decât pentru îndeplinirea sarcinilor prevãzute în legislaþia în
vigoare ºi în prezentul regulament.
Art. 18. Ñ Pe navele Inspecþiei Piscicole se þine un
registru de inspecþie, în care se înscriu toate deplasãrile
efectuate, scopul ºi rezultatele acþiunilor de control.
Art. 19. Ñ Modelele fanionului, siglei ºi registrului de
inspecþie la bordul navelor se stabilesc prin ordin al
ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor.

CAPITOLUL V

CAPITOLUL VII

Evidenþa ºi verificarea activitãþii organelor de control ºi
supraveghere

Paza voluntarã a fondului piscicol

Art. 12. Ñ (1) Evidenþa activitãþii inspectorilor-ºefi teritoriali ºi a inspectorilor piscicoli se þine în condica de serviciu.
(2) Sarcinile de serviciu se vor trasa ºi se vor înscrie în
condicã de cãtre:
a) inspectorul general pentru inspectorii-ºefi;
b) inspectorii-ºefi pentru inspectorii piscicoli.
Art. 13. Ñ Inspectorii-ºefi vor controla în mod obligatoriu ºi permanent activitatea insepectorilor piscicoli, vor verifica ºi vor viza condica de serviciu în ceea ce priveºte
activitatea acestora ºi vor aproba programul de control
pentru perioada urmãtoare.
CAPITOLUL VI
Echipament ºi mijloace de control
Art. 14. Ñ (1) În exercitarea atribuþiilor de serviciu
personalul Inspecþiei Piscicole va purta uniforma ºi echipamentul prevãzute în anexa nr. 4.
(2) Uniformele ºi echipamentele vor fi asigurate personalului Inspecþiei Piscicole conform dispoziþiilor legale în
vigoare. Personalul de control ºi supraveghere este obligat
sã pãstreze ºi sã întreþinã în stare bunã uniforma ºi echipamentul atribuite.
(3) Durata de serviciu pentru uniformã ºi echipament
este prevãzutã în anexa nr. 5.
(4) Inspectorii piscicoli sunt dotaþi cu arme de foc care
sunt utilizate pe baza permisului de port-armã ºi a ordinului de serviciu eliberat în acest scop de Inspecþia Piscicolã,
conform anexei nr. 7.
Art. 15. Ñ În exerciþiul funcþiunii inspectorii piscicoli pot
face uz de armã numai în condiþiile prevãzute de lege.
Art. 16. Ñ (1) Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor va dota Inspecþia Piscicolã ºi filialele sale cu mijloace de transport pe apã ºi pe uscat ºi cu mijloace de
comunicaþie, conform anexei nr. 8.
(2) Navele ºi ambarcaþiunile inspecþiei piscicole se identificã prin fanion specific la catargul principal ºi siglã pe
borduri. Navele ºi ambarcaþiunile mobilizate de la terþi pentru acþiuni specifice se identificã prin fanion la catargul
principal.
(3) Mijloacele auto se identificã prin siglã pe portiere.
(4) Inspectorii piscicoli pot, de asemenea, sã foloseascã
în situaþii speciale, stipulate în protocoalele de colaborare
sau în contractele de concesionare, pentru deplasare
numai în interes de serviciu ºi pentru transportul peºtelui

Art. 20. Ñ (1) Pentru combaterea operativã a faptelor
care constituie contravenþii sau infracþiuni în domeniul protecþiei fondului piscicol ºi în cel al exploataþiilor piscicole,
Inspecþia Piscicolã, cu concursul serviciilor de pazã din
asociaþiile locale de pescuit, poate organiza paza voluntarã
a fondului piscicol.
(2) Paza voluntarã a fondului piscicol ºi a exploataþiilor
piscicole va fi organizatã pe baza instrucþiunilor speciale
întocmite de Inspecþia Piscicolã, aprobate prin ordin al
ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor.
CAPITOLUL VIII
Dispoziþii finale
Art. 21. Ñ Personalul Inspecþiei Piscicole este obligat
sã aibã o þinutã corectã ºi demnã atât în timpul exercitãrii
serviciului, cât ºi în afara serviciului.
Art. 22. Ñ Pentru abaterile sãvârºite de inspectorii piscicoli vor fi aplicate sancþiuni disciplinare pe cale administrativã, conform prevederilor legislaþiei în domeniu ºi
regulamentelor interioare.
Art. 23. Ñ Pierderea, cedarea sau deteriorarea armei,
practicarea ºi protejarea pescuitului ilegal, precum ºi orice
încãlcare a îndatoririlor de serviciu se pedepsesc conform
dispoziþiilor legale.
Art. 24. Ñ Inspectorii piscicoli vor fi atestaþi de o comisie formatã din 5 membri specialiºti în domeniu, numitã
prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
proveniþi din: Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor,
Ministerul de Interne ºi Institutul Naþional de CercetareDezvoltare Marinã ”Grigore AntipaÒ Ñ I.N.C.D.M.
Constanþa.
Art. 25. Ñ Inspecþia Piscicolã va organiza acþiuni de
instruire a personalului din subordine privind noile reglementãri în domeniu.
Art. 26. Ñ Editarea unor materiale publicitare sau
informaþii cu privire la mãsurile ºi acþiunile de protecþie a
fondului piscicol naþional, a mãsurilor ºi acþiunilor care se
întreprind, precum ºi a constatãrilor privind patrimoniul piscicol naþional se realizeazã pe baza prevederilor legale în
vigoare.
Art. 27. Ñ Inspecþia Piscicolã organizeazã sesiuni de
lucru ºi schimburi de experienþã, cu participare naþionalã ºi
internaþionalã, în domeniul protecþiei ºi conservãrii fondului
piscicol naþional ºi al exploatãrii lui durabile.
Art. 28. Ñ Anexele nr. 1Ñ9 fac parte integrantã din
prezentul regulament.
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ANEXA Nr. 1
la regulament
INSPECÞIA PISCICOLÃ

INSPECTOR
GENERAL

SERVICIUL
CONTROL

Total personal = 148,
din care:
Ñ sediul central = 29
Ñ filiale teritoriale = 119

BIROUL AUDIT INTERN
ªI CONTROL FINANCIAR

SERVICIUL
FINANCIAR

BIROUL RESURSE UMANE

BIROUL
JURIDIC

SERVICIUL ADMINISTRATIV

Filiala Marea Neagrã
(Constanþa)

Filiala Delta Dunãrii
(Tulcea)

Filiala Muntenia
(Giurgiu)

Filiala Bazinului Inferior al Dunãrii
(Galaþi)

Filiala Bazinului Superior al Dunãrii
(Drobeta-Turnu Severin)

Filiala Oltenia
(Craiova)

Filiala Someº Tisa
(Cluj)

Filiala Moldova
(Iaºi)

Filiala Banat
(Arad)

Filiala Mureº Olt
(Târgu Mureº)
ANEXA Nr. 2*)
la regulament

*) Anexa nr. 2 este reprodusã în facsimil.
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ANEXA Nr. 3
la regulament

INSPECÞIA PISCICOLÃ

Filiala ÉÉ.............É
Localitatea É.........É
Str. É....................É nr. É..É judeþul É.......
telefon: ......É fax: É......
PROCES-VERBAL

de constatare ºi sancþionare a contravenþiei/infracþiunii*) la normele de pescuit
ºi de protecþie a fondului piscicol
nr. É...................É din ÉÉ.................................
În temeiul prevederilor Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul ºi acvacultura, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, subsemnatul É....................................................É, inspector
piscicol angajat la Inspecþia Piscicolã filiala É...................................É, nr. marcã É................É,
în urma controlului efectuat în zona É...............................................É, la data de É................É,
ora É...É, am constatat cã numitul É......................................................É, nãscut în anul ....ÉÉ
luna É........É ziua ÉÉ, domiciliat în É..................É, str. É...........................É nr. .É, bl. É.,
ap. É, judeþul/sectorul ÉÉ, posesor al actului de identitate seria É nr. É......É, eliberat de
É...................É la data É......................., cod numeric personal l I I I I I I I I I I I I I ,
ocupaþia É.....................É, locul de muncã É....................É, a sãvârºit urmãtoarele fapte care
constituie contravenþie/infracþiune:
ÉÉ.............................................................................................................................................É........
ÉÉ..........................................................................................................................................................É
ÉÉ........................................................................................................................................................É,
data sãvârºirii contravenþiei/infracþiunii É....................É ora É.....É, locul É...............................É,
împreunã cu numiþii:
1. É..........................................É B.I. seria É........ nr. ............É, eliberat de É.....................É
la data de É.....................É
2. É..........................................É B.I. seria É........ nr. ............É, eliberat de É.....................É
la data de É.....................É
3. É..........................................É B.I. seria É........ nr. ............É, eliberat de É.....................É
la data de É.....................É
Faptele înscrise mai sus constituie contravenþie conform art. ........É din Legea nr. 192/2001
ºi se sancþioneazã cu amendã de la É.....................É lei la ÉÉ...................... lei.
Se stabileºte amenda de É................................É lei, care va fi achitatã în termen de 15 zile
la C.E.C. sau la trezoreria finanþelor publice É.....................................É, în contul É...........É,
urmând ca în acelaºi interval sã se remitã chitanþa ºi copia de pe procesul-verbal Inspecþiei
Piscicole filiala É..............................É
În cazul neachitãrii amenzii se procedeazã la executarea silitã a sancþiunii.
Se reþin în vederea confiscãrii urmãtoarele bunuri aflate asupra numitului/numiþilor în
momentul constatãrii ºi care au servit la comiterea faptei:
ÉÉ.............................................................................................................................................É........
ÉÉ.............................................................................................................................................É........
ÉÉ.............................................................................................................................................É........
Contestaþia se poate depune în termen de 15 zile de la data încheierii prezentului procesverbal, însoþitã de copia de pe acesta, la Inspecþia Piscicolã filiala ÉÉ........................................

Constatator,
É.......................É,
inspector piscicol

Martor,
ÉÉ..............................É

Contravenient,
É......................É

(numele ºi prenumele în clar)

*) Faptele care constituie infracþiune se constatã ºi procesul-verbal de constatare se înainteazã pentru soluþionare
organelor în drept.
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ANEXA Nr. 4
la regulament
UNIFORMA ªI ECHIPAMENTUL DIN DOTARE

1. Uniforma de varã:
a) costum din stofã sau doc, de culoare bleumarin
închis, compus din veston deschis la gât, cu nasturi de
culoare galbenã, ºi din pantaloni;
b) 3 cãmãºi cu mânecã scurtã, de culoare bleu;
c) 2 cravate de culoare galbenã;
d) caschetã cu cozoroc, din doc de culoare bleumarin
închis, cu bandã de culoare albastru deschis;
e) pantofi negri;
f) 5 perechi de ºosete subþiri de culoare bleumarin;
g) cizme din cauciuc, scurte;
h) manta de ploaie din doc cauciucat, de culoare bleumarin, cu mâneci ºi glugã.
2. Uniforma de iarnã:
a) costum din stofã, de culoare bleumarin închis, compus din veston deschis la gât, cu nasturi metalici de
culoare galbenã, ºi din pantaloni;
b) 3 cãmãºi cu mânecã lungã, de culoare bleu;

c) 2 cravate de culoare galbenã;
d) cãciulã cu urechi îmblãnitã, din stofã de culoare bleumarin închis;
e) manta deschisã la gât, din stofã de culoare bleumarin închis, cu nasturi metalici de culoare galbenã;
f) 1 fular bleumarin închis;
g) 1 pereche de mãnuºi din bumbac;
h) bocanci;
i) 5 perechi de ºosete groase de culoare bleumarin.
3. Semne distinctive: petliþe de culoare albastru deschis
pe braþul stâng.
Inspectorii piscicoli vor avea pe petliþã o linie verticalã
galbenã.
Inspectorii-ºefi vor avea pe petliþã douã linii verticale
galbene.
Inspectorul general va avea pe petliþã o singurã dungã
galbenã latã, în poziþie orizontalã.

ANEXA Nr. 5
la regulament
DURATA DE SERVICIU A UNIFORMEI ªI ECHIPAMENTULUI

Echipament de varã:
Ñ hainã de doc ...................................................
Ñ cãmaºã .............................................................
Ñ ºosete ...............................................................
Ñ cravatã .............................................................
Ñ pantalon din doc .............................................
Ñ pantofi ..............................................................
Ñ cizme din cauciuc ...........................................
Ñ manta de ploaie ..............................................
Ñ caschetã ...........................................................

2
1
1
2
2
1
2
3
2

ani
an
an
ani
ani
an
ani
ani
ani

Echipament de iarnã
Ñ veston din stofã ..............................................
Ñ cãmaºã .............................................................
Ñ ºosete ...............................................................
Ñ cravatã .............................................................
Ñ fular ..................................................................
Ñ mãnuºi ..............................................................
Ñ pantalon din stofã ...........................................
Ñ manta din stofã ...............................................
Ñ cãciulã cu urechi .............................................
Ñ bocanci ...............................................................

2
1
1
2
2
1
2
3
3
2

ani
an
an
ani
ani
an
ani
ani
ani
ani

ANEXA Nr. 6
la regulament
PROCEDURA

efectuãrii inspecþiei la bordul navelor/ambarcaþiunilor de pescuit maritime ºi fluviale
Inspectorii piscicoli vor efectua inspecþia la bordul navelor de pescuit maritime ºi fluviale împreunã cu reprezentanþii Poliþiei de frontierã ºi ai Inspectoratului Navigaþiei
Civile Ñ I.N.C., care vor participa la aceste acþiuni pe
baza protocoalelor încheiate.
Navele/ambarcaþiunile de pescuit sub pavilion românesc
sau strãin, supuse controlului, vor fi anunþate prin radio sau
prin semnale vizuale, conform Codului navigaþiei civile.
Comandanþii navelor se vor supune imediat procedurii de
inspecþie, manevrând nava/ambarcaþiunea astfel încât urcarea la bord a inspectorilor piscicoli ºi a celorlalte autoritãþi
sã se facã în condiþii de siguranþã.
Inspectorii piscicoli vor verifica legalitatea documentelor
privind pescuitul (licenþe, autorizaþii), uneltele ºi instalaþiile
de pescuit, jurnalul de pescuit, documentele de debarcare

a mãrfii, speciile ºi dimensiunile peºtilor capturaþi, modalitatea de prelucrare ºi de ambalare.
Pentru acþiunea de control comandantul navei ºi echipajul vor fi cooperanþi ºi vor rãspunde solicitãrilor inspectorilor
piscicoli.
Toate datele referitoare la inspecþie se vor înscrie în
procesul-verbal de inspecþie, al cãrui model va fi stabilit de
inspectorul general. Procesul-verbal va fi semnat de inspectorul piscicol ºi de comandantul navei.
În cazul în care se contestã sãvârºirea de contravenþii
sau infracþiuni, se vor aplica prin reprezentanþii
Inspectoratului Navigaþiei Civile Ñ I.N.C. ºi ai Poliþiei de
frontierã procedurile prevãzute la art. 35 lit. c), art. 38
ºi 42 din Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor
maritime interioare, al mãrii teritoriale ºi al zonei contigue
ale României.
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ANEXA Nr. 7
la regulament
LISTA

cuprinzând necesarul de arme de foc
Pistol tip ”CarpaþiÒ .......................................................................................................... 85 bucãþi
ANEXA Nr. 8
la regulament
LISTA

cuprinzând mijloacele de transport pe apã ºi pe uscat ºi mijloacele de comunicaþie
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

ªalupã maritimã de control.......................................................................................
ªalupã fluvialã de control .........................................................................................
Autoturism de teren...................................................................................................
Remorcã izotermã pentru autoturism de teren .......................................................
Autoturism de transport persoane ............................................................................
Staþie de emisie-recepþie fixã ...................................................................................
Staþie de emisie-recepþie mobilã ..............................................................................
Telefon mobil .............................................................................................................

3
8
27
27
12
6
15
85

bucãþi
bucãþi
bucãþi
bucãþi
bucãþi
bucãþi
bucãþi
bucãþi

ANEXA Nr. 9
la regulament
ECHIVALAREA

funcþiilor de execuþie pe grade profesionale ale personalului Inspecþiei Piscicole

Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Funcþia

Poziþia
din anexa
nr. IV/10
la Ordonanþa
de urgenþã
a Guvernului
nr. 24/2000

Funcþia cu care se echivaleazã

Inspector piscicol expert
Inspector piscicol gradul I
Inspector piscicol gradul II
Inspector piscicol gradul III
Inspector piscicol debutant
Inspector piscicol Ñ subinginer I
Inspector piscicol Ñ subinginer II
Inspector piscicol Ñ subinginer III
Inspector piscicol Ñ subinginer
debutant
Inspector piscicol Ñ studii medii; IA
Inspector piscicol Ñ studii medii; I
Inspector piscicol Ñ studii medii; II
Inspector piscicol Ñ studii medii;
debutant

Inspector de specialitate expert, inginer expert*)
Inspector de specialitate, inginer*), gradul I
Inspector de specialitate, inginer*), gradul II
Inspector de specialitate, inginer*), gradul III
inspector, inginer*); debutant
Subinginer I
Subinginer II
Subinginer III
Subinginer debutant

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tehnician
Tehnician
Tehnician
Tehnician

10
11
12
13

observator
observator
observator
observator

condiþii
condiþii
condiþii
condiþii

mediu;
mediu;
mediu;
mediu;

IA**)
I**)
II**)
debutant**)

*) Specialitatea funcþiei de inginer este cea care se regãseºte în activitatea de bazã a unitãþii. Cu acelaºi nivel pot
fi salarizate, în activitatea de bazã, ºi funcþiile de biolog, chimist, fizician ºi altele, dacã persoanele încadrate în aceste
funcþii desfãºoarã activitate în specialitatea funcþiei.
**) Specialitatea funcþiilor de tehnician ºi de observator condiþii mediu este cea care se regãseºte în activitatea de
bazã a unitãþii.
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