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MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR

ISTERUL AGRICULTU RI I SI DEZVOLTARI I RU RALE

Nr. 204 din 5 februarie 2016

Nr. 154 din 2 februarie 2016

ORDIN
privind stabilirea perioadelor 9i zonelor de prohibilie a pescuitului,
precum 9i a zonelor de proteclie a resurselor acvatice vii in anul 2016
Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 9.184 din 3 decemb rie 2015 al Agenliei Nalionale pentru Pescuit 9i Acvaculturd
si Referatul de aprobare nr. 108.411 din 3 februarie2016 al Directiei biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului, Apelor 9i
Padurilor,
luAnd in considerare prevederile:
art. 12 alin. (4) 9i (5) din Ordonanla de urgenld a Guvernului nr.2312008 privind pescuitul 9i acvacultura, aprobatd cu

modificirigicompletdride Legea nr.31712009, cu modificdrile gicompletdrile ulterioare;

la Acordul dintre Guvernul RomAniei 9i Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea in domeniul
- art. 1 din anexa
protec{iei resurselor piscicole 9i reglementarea pescuitului in rAul Prut gi in lacul de acumulare Stanca-Costegti, semnat la Stanca
la 1 august 2003, aprobat prin Hotdr6rea Guvernului nr. 1 .207 12003',
0 alin (5)din Hota16rea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea si funclionarea Ministerului Agriculturii 9i
-art.'l
Dezvoltarii Rurale, cu modificarile qi completarile ulterioare, preclrm qi art. 1 3 alin. (4) din Hotdrdrea Guvernului nr. 38/2015 privind
organizarea si funclionarea Ministerului Mediului, Apelor si Pidurilor,

minlstrul agriculturii 9i deevoltirii rurale

sr

ministrul mediului, apelor gi pddurilor emit urmitorul ordin.

c) lacul G6sca din Complexul Somova*Parcheg, tot timpul
anului;
Zone 9i perioade de prohibilie
d) lacurile Erenciuc gi Zmeica' tot timpul anului;
(1) se instituie mSsuri de prohibi{ie pentru pescuitul
Art. 1.
vechi al bralului sfantu Gheorghe in zona reclificata
in scop comercial, recreativ/sportiv gi familial al oricdrcr specii e) cursul
qi km 65, tot timpul anului' cu
de pegti, crustacee, molugte gi al altor vietuitoare acvatice in (Uzlina) cuprinsd intre km 84
pe durata de 60 de zile, in exceplia pescuitului recreativisportiv, care se va desfdgura in
piscicole
CAPITOLUL

I

naturale,
o
l0aprilie-Biunieinclusiv,iarinapelecareconstituie afara perioadei de prohibilie previizute la art. 1 alin' (1 )' cu
frontierd de stat, inclusiv Golful Musura, pe o duratii de 45 de eliberarea in mediul acvatic a pestelui 9i a altor vieluitoare
zile, in perioada'1 0 aprilie * 24 mai inclusiv. cu excep{iile acvaticecapturate;
f) pe bratul Chilia, zona km72-77 Pardina, pe o durata de
prevazute in prezentul ordrn.
(2\ Se intezice pescuitul in scop comercial si 60 de zile, in perioada 15 martie - 13 mai inclusiv, si pe o
recreativ/sportiv al oric6ror specii de pegti, crustacee, molugte 9i duratd de 60 de zile in perioada 1 octombrie * 29 noiembrie
al altor vietuitoare acvatice in rdul Prut gi in zonele inundate inclusiv, fdrd a aduce atingere perioadei de prohibitie instituite la
permanent sau temporar ale acesluia, precum 9i in lacul de art. 1alin. (1);
acumulare Stdnca-CosteEti, pe o duratd de 60 de zile, in
g) pe Dun6re, zonele Mm 53-b4 (lsaccea), Mm 64,5*65,5,
perioada 10 aprilie
8 iunie inclusiv.
67-6B,5 (Groapa Catargului 9i Pluton), pe o durati de
Mm
(3) Seinterzicepescuitul inscopcomercial,recreativlsportiv 60de zile. in gerioada 15 martie * 13 mai inclusiv, qi pe
habitatele
perioada

9i

familial ai oricaror specii de pegti, crustacee, moluite $i

* t:1":li 11":lt:t
:.11:
p6nd la Crotic, pe o duratd de 60 de zile, in perioada

vietuitoare acvat:ce in fata gurii Dunirii
Gheorghe
'10 aprilie

- 8 iunie inclusiv.
Art.2. -in Complexul Razim *

Sinoe gi lacurile litorale

se

o duratd de 60 de zile in perioada 1 octomb rie - Zg noiembrie
rnctusiv, ffrra a aduce atingere perioadei de prohibitie instituite la

, ,,,n,

tr l,
"i. h) pe bralul
Borcea' zona km 37--41 (Stelnica

-

Fetesti)'

pe o durata de 60 de zile' in perioada 15 martie - 13 mai
instituie masuride prohibilie pentru pescuitult;;;;;;;;;
ln^clusiv' 9i pe o duratS de 60 de zile in perioada 1 octombrie si recreativ/sportiv al oriciror specii de peEti qi a-lte vieluitoare
* 29 noiembrie inclusiv' fdrd a aduce atingere perioadei de
acvatice, pe o durare de 69 de zite, in p*;;;;-1

"dn,i"
inctusrv
de refacere biologice/zone de
Art. 3.
- se declard zone
proteclie pentru resursele acvatice vii urmdtoarele]

8 iunie

prohibilie instituite la art. 1 alin (1);

i) zonele cu regim de protecfie lntegralS din

perimetrul

Rezervaliei Biosferei ,,Delta Dunarii"' tot timpul anului;
j) zona Rezervaliei Marine Vama Veche
a) pe r6ul prut, sectorul cuprins intre barajul St6nca-Costegti
- 2 Mai' delimitatd
coordonatele:
de
9i confluenla cu rAul Elan, tot timpul anului, cu exceplia
NV: 43' 47'laL N gi 28" 35'18" long E,
pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfagura in afara

perioadeide prohibilie prevdzute laart.l alin. (2);
b) pe Dunarea Veche, sectorul cuprins intre confluenla
canalul Sulina, de la Mm 8+900 9i p6nd la confluenla
Raducu, tottimput anutur;

cu
cu canalul

NE:43' 47'lal' N 9i28'40'long E'
SV: 43' 44'20" lat. N 9i 28'35'18" long'
SE: 43' 44' 20" lat. N 9i 28" 40' long. E,

E;

anului.
9i a cdrei limitd dinspre mal este balizatd, tottimpul
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Art. 4.

-

(1)

in zonele de refacere biologica/zonele

de

proteclie sunt interzise:
a) pescuitul oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al
altor viefuitoare acvatice;
b) lucrari care impiedicd migrarea, reproducerea sau pun in

pericol existenta resurselor acvatice

vii, cum ar

fi

ingustarea/bararea cursului apei, tdierea si recoltarea plantelor,
extragerea de ndmol, nisip si pietrig, colectarea ghe{ii;

c) lucrdri in zona malurilor, precum si taierea arborilor

gi

arbustilor de pe mal;
d) admiterea in zona a rafelor gi gdgtelor domestice.
(2) Prin excep{ie de la prevederile alin. (1), activitafile
prevdzute la lit. a)-c) nu sunt interzise in urmatoarele situafii:
a) cAnd pescuitul se desfdsoara in scop gtiinlific;
b) din considerente de prevenire a calamitalilor naturale.
CAPITOLUL

II

Specii gi perioade de prohibifie

Art. 5"

{1} Se interzice pescuitul

recreativ/sportiv pi familial

comercial,

al speciilor de pesti sl al altor

vietuitoare acvatice, dupd cum urmeaz*:

*

a) gtiuca, pe o duratd de 35 de zile, in perioada 1,0 februarie
15 martie inclusiv, cu respectarea prevederilor art. 1;
b) pietrarul (Zingetzingeg, ghibogul de r*u (Gymnocephatus

baloni), cernugca {Pefroleuclscus borysthenicus/Leucisns
bo

u I vd rgat (Stzosfcdlon uo/gensrs), a s prete e
htyi s valsanicoJa), pecarina (Feca rin a demidoffi),

ry st h e n i cu s), gald

(Ro m

anic

guvidul

I

de baltd {Proterorhmus rnannorafils),

(tVeogobius syrma

nJ,

guvidul
zgl6voaea rdsdrjteand (Cottus poecrtopus),

lostrila (Hucho huchol, mihalful (Lofa /ota) si earacu<ja
(Carassius carasslus), pr€cum qi elte viefuitoare acvatlce
incluse in anexele nr. 44 gi 4B la Ordonanfa de urgenld a
Guvernului nr,5712}fl7 privind regimul ariilor naturate protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei qi faunei sdlbatiee,
aprobata cu rnodificdripi completdri prin Legea nr.49/2011, cu
modificdrile gi completdrile ulteriqare, tot timpul anului;
c) coregonul, pdsir6vul de mare (somonul de Marea Neagrd),
lipanul, tot timpul anului;

d) pdstrdvul indigen, p5strdvul curcubeui gi

pe$rd\iul

fantanel, fncepdnd cu data inirdrii fn vigoare a prezentului ordin
pdnd la data de 30 aprilie inclusiv Eidin 15 septembrie pAni pe
31 decembrie;
e) sturionii, tot timpul anul*i, cu excepfia pescuitului in scop
gtiinlific gi a pescuitului reproducitcrilor de sturioni ?n stare vie

pentru programele de populare

a Dunarii gi dezvoltare a

acvaculturii de sturieni;

f) capiurarea lipitoritor medicinale (Hirudo verbana), pe
durata de 62 de zlle, in perioeda 1 iulie
(2) in apele M5rii Negre se inlerzic:

*

a) prin excepfie de la prevederile art.

31 augusl incl.usiv,
'1

alin. (1),

o

sturioni in stare vie pentru programele de populare a Dundrii gi
dezvoltare a acvaculturii de sturioni in baza unui studiu de cotd;
d) pescuitul guvizilor, pe o duratd de 30 de zile, in perioada
1 mai
30 mai inclusiv:
e) -pescuitul delfinilor, tot timpul anului, menfinAndu-se
obligativitatea raportdrii capturilor accidentale de delfini inclusiv
din ZEE (zona economica exclusiva).
(3) Pescuitul calcanului se supune dispozi{iilor
Regulamentului (UE) 2016173 al Consiliului din 1 8 ianuarie 2O16
de stabilire, pentru 2016, a posibilitdlilor de pescuit pentru
anumite stocuri de pegte din Marea Neagra.
(4) Pentru pescuitul calcanului se folosesc unelte (setci) cu
dimensiunea ochiului de plasa egala sau mai mare de 400 mm
(2a> 40O mm), iar dimensiunea minimd a exemplarelor care vor
fi retinute pe timpul pescuitului va fi de cel pufin 45 cm (lungime
totala).

(5) Prin excep{ie de la prevederile art, 1 alin, (1), speciite
marine de pegti, altele decAt cele prev5zute la alin, (2) 9i (3),
sunt permise la pescuit tot timpul anului, cu folosirea uneltelor
specifice autorizate.
(6) Capturarea rapanei (Rapana venosa) este permisa tot
timpul anu1u1, Utilizarea ,,beam traulului" in perioada de prohibilie
a calcanului se poate face cu obligativitatea notificarii Agentiei
Najionale pentru Pescuit si Acvacultura la fiecare iesire/intrare
in port a arnbarca{iunilor, pentru verificarea eventualelor capturi
accidentale de calcan.
Art. 6.
Prohibilfa pescuituluiin scop comercial, familial 9i

-

recreativ/sportiv

d^^+^^.^
JgLLUdt

a

scrumbiei

de Dunare se stabileste,

pe

-^*^1.
e dSLtct.

a)pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Marea Neagrd
pAni{ la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o duratd de 12zile, in perioada
28 aprilie
9 rrai inclusiv;
pe
b)
secteirul de Dunare qi bralele sale, de la Ceatal Chilia,
Mm 43, pdnd 1a Vadul Oii, km 238, pe o duratd de 21 de zile, in
perioada 2 mai
22 mai inclusiv;

-

*

c) pe sectorul de Dun5re si bra{e1e sale, de la Vadul Oii,
km 238, pAnd la Gura Tirnocului, km 845,6, pe o duratd de 30 de
zile, in perioada 13 mai- 11 iunie inclusiv;

d) in conformitate cu prevederile legale in vigoare in
perimetrul Rezerva{iei Biosferei ,,Delta Dunarii" se admite
pescuitul in scop familial al scrumbiei folosind maximum 2 setci
28 maj inclusiv, in zonele aprobate prin
Hotar6rea Guvernului nr. 763i2015 pentru aprobare€ Planului
de management qi a Regulamentului Rezerva{iei Biosferei
.Delta Dundrii";
e)in sezonul de pescuit la scrumbie capturile accidentale de
ciprinide asiatice (sdnger, novac, cosag) se pot retine in vederea
valorificarii.

in perioada 18 rnai

pescuitul

Art. 7.

-

(1)Caplurarea sturionilor pentru programele de

- sustinere a Dundrii si dezvoltare a acvaculturii
specializat al rechinului cu traul, ohane gi paragate, precum si populare de
de
capturarea, definerea gi comercializarea acestuia, de la data sturioni, precum si in scop gtiin{ific cu autorizafie de pescuit
intrarii in vigoare a prezentului ordin p6na la 30 aprilie inclusiv sturioni se realizeaza in stare vie, pe o duratd de 45 de zile, in
si in perioada 15 octombrie
perioada 15 martie-3O aprilie inclusiv, in zonele:
- 30 noiembrie inclusiv;
b) relinerea la bord a femelelor de rechin gestante, pe toatd
a) Dundre, Mm 53-54 (lsaccea), Mm 64,5-65,5, Mm 67perioada anului;
68,5 (Groapa Catargului gi Pluton);
c) pescuitul sturionilor, tot timpul anului, cu excep{ia
b) bralul Borcea, km 37-41 (Stelnica-Fetegti);
pescuitului in scop gtiinlific gi a pescuitului reproducdtorilor de
c) pe bralul Chilia, zona km72-77 Pardina.

tc

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI. PARTEA I, Nr. 102/,10.II.2016
(2) Capturarea unui numdr limitat de sturioni in scop stiintific,
cu autorizalie de pescuit sturioni, se poate face tot timpul anului
9i in alte zone decat cele prevazute la alin, (1), cu marcarea si
eliberarea imediata a acestora in mediul acvatic, conform

prevederilor legale in vigoare

(3) Numarul de sturioni capturali pentru programele de
populare de sus{inere a Dundrii si dezvoltare a acvaculturii de
sturioni, precum Ei in scop gtiinlific, zonele de pescuit,
organizarea si monitorizarea pescuitului sturionilor vii sunt
stabilite si aprobate prin decizia presedinteluiAgenliei Nalionale
pentru Pescuit gi Acvacultura,
CAPITOLUL

III

Dispozilii finale
(1) Caracteristicile tehnice 9i condiliile de folosire a
Art. 8.
uneltelor si metodelor de pescuit comercial sunt cele prevdzute
in Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltirii rurale nr, 449/2008
privind caracteristicile tehnice, condiliile de folosire a uneltelor
admise la pescuitul comercjat si metodele de pescuit comercial
in apele maritime gi continentaie, cu modific6rile gi completarile
ulterioare.
(2) Se interzice folosirea ndvoadelor in delta 9i in lunca
inundabi16 a Dun6rii ;i in Complexul Razim-Sinoe si in
celelalte lacuri litorale, in perioada 1 aprilie-30 septembrie
inclusiv.

(3) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tlp setc6 in
ballile, lacurile, girlele gi canalele de pe teritoriul Rezerva{iei
Biosferei ,,Delta Dundrii", in perioada 1 iulie*31 august inclusiv.
(4) Prin excep{ie de la prevederi}e alin. (3), se poate prelungi
perioada de interzicere a folosirii uneltelor de pescuit de tip setcd
in perimetrul Rezervaliei Biosferei ,,Delta Dundrii" in conditii
h idrologice nefavorabile, prin Decizia Guvernatorului Rezervatiei
Biosferei ..Delta Dun6rri"
(5) Se rnterzice folosrrea uneltelor de pescuit de tip setcd in
Complexul Razim-Sinoe gi in celelalte lacuri litorale, tot timpul

(6) Pentru Golful Musura, Meleaua SfAntu Gheorghe, care
cuprind habitate piscicole cu apd dulce, se aplicS reglementSrile
de pescuit pentru zonele de lacuri si bal{i.
(7) Pe teritoriul Rezervaliei Biosferei ,,Delta Dunirii" este
permis pescuitul cr.r cdrlige cu nadd (paragate si pripoane), cu
interzicerea folosirii ca momeald a speciilor de peEti protejate.

-

(1) Capturarea speciilor de pegti gi

a

altor

vieluitoare acvatice incluse in anexele nr, 4 A gi 4 B la Ordonanta
M

inistrul agriculturii gi dezvolt;irii rurale,

Achim lrimescu

si

completari prin Legea nr.4912011, cu modificarile 9i completarile
ulterioare, se supune derogdrilor stabilite potrivit respectivei
ordonanle de urgenta.
(2) Fdrd a aduce atingere prevederilor alin. (1 ), dimensiunile

minime ale pestilor gi altor vieluitoare acvatice vii care pot fi
pescuite sunt cele prevazute in Ordinul ministrului agriculturii 9i
dezvoltarii rurale nr. 34212008 orivind dimensiunile minime
individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul oublic al
statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.
(1) Prevederile prezentului ordin nu se aplica
Art. 10.
unitdtilor de acvacultura, inclusiv celor situate in ariile naturale
protejate, cu exceplia celor din teritoriul Rezervatiei Biosferei
,,Delta Dunarii".

(2) in amenajarile piscicole situate pe teritoriul Rezervatiei
Biosferei ,,Delta Dundrii" activitatea de pescuit este permisa, in
perioada de prohibilie, numai dacd administratorii amenajarilor
piscicole defin licen{d de acvaculturd eliberati de Agenlia
Nationald pentru Pescuit qi AcvaculturA gi avizul Administra.tiei
Rezervaliei Biosferei ,,Delta Dundrii", eliberat in baza
urmAtoarelor docurnente:

a) facturi fiscale in ultimii 3 ani, pe specii, de achizilie a
materialului piscicol de la societdtile de profil autorizate in
producerea de material piscicol 9i dovada populdrii;

b) bilantul financiar-contabil anterior anului pentru care se

soliciti avizul;
c) facturi privind consumul energiei electrice utilizate pentru
vidarea helegteielor;
d) licenld de acvaculturi eliberatd de Agentia Nalronald
pentru Pescuil 9i AcvacullurS.
(3)Activitatea de pescuit in amenajarile piscicole se face prin
notificarea prealabild cu 48 de ore inainte gi in prezenla

reprezentantilor Adrninistra!iei Rezerva{iei Biosferei

.,Delta

Dundrii".
Ar1. 11.

anulut.

Art.9.

de urgenta a Guvernului nr. 5712007, aprobatd cu modificari

-

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se

sanclioneazd potrivit dispozr!iilor Ordonan{ei de urgen!d
Guvernului nr. 2312008 privind pescuitul

s,i

a

acvacultura, aprobatd

cu modificiri gi complet6ri prin Legea nr. 317/2009,

cu

modificdrile qi cornpletdrile ulterioare, gi ale Legii nr. 8211993
privind constituirea Rezervaliei Biosferei ,,Delta Dundrii", cu
modificdrile si completdrile ulterioare,
Ad. 12. * Prezentulordin se publicd in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea L
Ministrul mediului, apelor gi pedurilor,

Cristina Pagca Palmer

