
1

® OPERATOR date cu caracter personal nr. 35615

Asociatia Judeteana a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi
Hunedoara
C.U.I. : 6432067

Adresa: Deva, str. George Cosbuc, nr.21, jud. Hunedoara
Tel 0254 – 21.54.22, 0254 – 21.95.81 FAX 0372 896 608 - Email: ajvpshd@yahoo.com

REGULAMENT DE PESCUIT RECREATIV SPORTIV
al Asociaţiei de Vânătoare şi Pescuit Sportiv Hunedoara aplicabil pe tronsoanele de apă și

afluenții acestora, după cum urmează:

1.Râu Mureș - de la Aurel Vlaicu la Zam

2.Râu Strei – de la Subcetate la confluența cu Râul Mures

3.Râul Crișul Alb – de la Pod Brad până la Ocișor.

actualizat la data de - 05.01.2016

1. Prevederi generale.

Prin pescuit sportiv în apele marine şi continentale se înţelege pescuitul

efectuat cu undiţa şi lanseta, în scop de agrement/performanţă, pe baza unui permis

nominal.

Prezentul regulament are la baza:

a) principiile, modalităţile condiţiile şi regulile generale care trebuie

respectate de membrii A.J.V.P.S. Hunedoara la practicarea pescuitului

recreativ/sportiv stabilita în conformitate cu prevederile O.U.G. 23/05.03.2008

modificat și completat prin Legea nr. 317/2009.

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 Legea Protecţiei Mediului nr. 137/din 29

decembrie 1995.

Pescuitul recreativ sportiv în apele naturale se practică în bazinele acvatice

naturale marine şi continentale din zona de management a Asociaţiei se face pe baza

permisului de pescuit nominal, emis de Agenţia Naţională de Pescuit şi Acvacultură
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şi eliberat de Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Hunedoara

membrilor săi şi cu condiţia recunoaşterii şi respectării prezentului Regulament.

În bazinele piscicole pentru pescuit recreativ sportiv aflate în

gestionarea Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Hunedoara,

pescuitul recreativ sportiv se realizează numai pe baza următoarelor

documente: carnetul de membru, vizat la zi, sau prin achitarea cotizațiilor

suplimentare aprobate de către Consiliul A.J.V.P.S. Hunedoara – prezentate în

anexa nr. 1 la prezenta.

Cotizațiile și cotizațiile suplimentare se stabilesc anual, prin Hotărârea

Consiliului A.J.V.P.S. Hunedoara.

În lipsa carnetului de membru pescar, vizat la zi, sau a cotizațiilor

suplimentare, astfel cum au fost stabilite de către Consiliul A.J.V.P.S.

Hunedoara, nici o persoană nu poate practica pescuitul recreativ-sportiv pe

tronsoanele:

1. Râu Mureș - de la Aurel Vlaicu la Zam și afluenți;

2. Râu Strei – de la Subcetate la confluența cu Râul Mures și afluenți;;

3. Râul Crișul Alb – de la Pod Brad până la Ocișor și afluenți;.

În bazinele piscicole aflate în administrarea directă a Asociaţiei Judeţene a

Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Hunedoara pe baza de contract cu ANPA,

pescuitul recreativ sportiv se realizează şi cu respectarea condiţiilor specifice

stabilite de Consiliul Asociaţiei pentru condiţiile suplimentare oferite membrilor.

2. Modalităţile şi condiţiile pentru practicarea pescuitului recreativ/sportiv

în apele maritime şi continentale sunt acceptate de către legislația specifică în

vigoare, respectiv:

a) în apele curgătoare şi stătătoare din zona montană, numai cu o singură undiţă cu

cel mult 2 cârlige sau cu o lansetă;

b) în apele din zona colinară şi de şes, pe tot cursul Dunării şi pe braţele sale, în

Delta Dunării cu cel mult patru undiţe, sau patru lansete, cu câte două cârlige

fiecare.
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c) În apele teritoriale ale Mării Negre, cu cel mult două undiţe, două lansete, sau o

ţaparină, cu câte zece cârlige fiecare;

d) Pescuitul salmonidelor în apele de munte este permis numai cu momeli artificiale;

e) În apele din zona colinară şi de şes, pe Dunăre, Delta Dunării şi apele maritime,

un pescar sportiv, poate reţine din captură cel mult 5 kg/zi, de peşte sau numai un

singur peşte, dacă greutatea lui depăşeşte 5 kg.

f) În apele de munte cu salmonide se pot reţine de către un pescar cel mult 10 bucăţi

în total, din speciile: păstrăv indigen, păstrăv curcubeu, fântânel, lipan şi coregon;

g) Trebuie să cunoască zonele instituite pentru protecţie şi să respecte marcajele şi

regimul special al acestor zone;

h) Trebuie să ofere informaţii statistice asupra capturilor realizate în cursul unui an

şi asupra zonelor în care le-au realizat;

i) Este necesar să cunoască şi să respecte perioadele de prohibiţie conform

prevederilor legale;

j) Este obligat să cunoască speciile de peşti şi să respecte în pescuit dimensiunile

minime legale a tuturor speciilor conform prevederilor legale;

k) Să cunoască şi să respecte legislaţia în vigoare privind pescuitul sportiv şi toate

modificările apărute;

l) Practicarea pescuitului sportiv competiţional de performanţă şi participarea la

campionatele internaţionale se face prin Comisia de Competiţii de la nivelul

Asociaţiei şi a Comisiei Centrale de Competiţii a A.G.V.P.S. din România, în

baza regulamentelor de competiţii stabilite şi aprobate pentru fiecare disciplină şi

grupă de vârstă;

m) Copii, tinerii, persoanele în vârstă ş persoanele cu dizabilităţi beneficiază de

reduceri, înlesniri, ajutoare şi facilităţi pentru practicarea pescuitului recreativ-

sportiv din partea Asociaţiei conform Statutului și a Hotărârilor Consiliului

A.J.V.P.S. Hunedoara.

3. Reguli de protecţia mediului ce trebuie să respectate de membrii asociaţiei la

practicarea pescuitului sportiv.
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La practicarea pescuitului sportiv, pescarii sportivi ai Asociaţiei Judeţene a

Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Hunedoara au următoarele obligaţii:

a) să respecte standardele de emisie şi de calitate a apelor;

b) să nu arunce şi să nu depoziteze pe maluri, în albiile râului şi în zonele umede,

deşeuri de orice fel şi să nu introducă în acestea, tensiune electrică, substanţe

periculoase şi poluante;

c) să nu spele în apele naturale autovehicule;

d) să monitorizeze zona în care pescuieşte şi să informeze de urgenţă persoanele

sau instituţiile de specialitate asupra cazurilor de catastrofe naturale sau de poluare;

e) să acorde sprijin autorităţilor de protecţia mediului la atenuarea sau

îndepărtarea efectelor de poluare;

f) să acorde sprijin Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi

Hunedoara în activitatea de evaluare a pagubelor produse prin poluarea apelor din

zona de pescuit.

4. Reguli privind respectarea regimului de folosire, de protecţie şi

gospodărire al apelor.

a) pe malul apelor aparţinând domeniul public, dacă nu sunt impuse

restricţii, pescarii sportivi au dreptul de acces liber, pe propria răspundere, pentru

practicarea pescuitului sportiv, plimbare sau recreare;

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 amenajate ori amenajate pentru agrement pe malurile

apelor, accesul este permis în condiţiile stabilita de deţinătorii acestor zone şi cu

respectarea prevederilor înscrise în autorizaţia de gospodărire a apelor eliberate

acestora;

d) pescuitul pe cursul de apă, lacuri naturale sau pe mare, cu bărci de

agrement fără motor, se efectuează liber, cu respectarea drepturilor riveranilor şi

reglementărilor legale.
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e) Se interzice pescuitul de pe diguri, instalaţii şi amenajările hidrotehnice,

precum şi la o distanţa mai mică de 50 metri de acestea;

f) Se interzice accesul şi manevrarea instalaţiilor hidrotehnice da către

pescarii sportivi.

5. Sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale şi a prezentului

regulament de pescuit recreativ-sportiv

Regimul Contravenţiilor şi Infracţiunilor la încălcarea legislaţiei în domeniul

pescuitului recreativ-sportiv sunt prevăzute de Legislația specifică.

6. Persoane şi instituţii de contact pentru semnalarea de evenimente sau

încălcări ale legislaţiei:

a) Conducerea A.J.V.P.S. Hunedoara;

b) Personalul de pază al Asociaţiei;

c) Inspecţia Piscicolă;

d) Inspectoratul de Poliţie Hunedoara,

e) Insectoratul Județean al Jandarmeriei Hunedoara;

f) C.N. Apele Române;

g) Autoritatea Teritorială de Mediu (Garda de Mediu);

Director,

ing.ec. Calciu Jan - Dorin


