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REGULAMENT din 30 octombrie 2001 privind condiţiile de desfăşurare a activităţilor de pescuit
comercial în apele Mării Negre
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1
Prevederile prezentului ordin stabilesc condiţiile de desfăşurare a pescuitului şi a activităţilor de acvacultură, în limita apelor
teritoriale de 12 mile marine şi a zonei economice exclusive a României la Marea Neagră.

Art. 2
În înţelesul prezentului ordin, termenii, suplimentari faţă de cei prevăzuţi de Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol,
pescuitul şi acvacultura, au următoarea semnificaţie:
- agent - persoană autorizată şi împuternicită să răspundă, în numele armatorului sau personalului acestuia, la orice litigiu;
- armator - persoană fizică sau juridică care are în proprietate una sau mai multe nave/ambarcaţiuni de pescuit;
- captură complementară - captura formată din alte specii de peşte sau vieţuitoare acvatice decât cele înscrise în autorizaţia
de pescuit;
- punct de descărcare/achiziţie - spaţii amenajate şi autorizate, amplasate pe chei în scopul preluării cantităţilor de peşte şi
alte vieţuitoare acvatice descărcate de la bordul navelor sau al ambarcaţiunilor de pescuit;
- specii anadrome - specii de peşte de origine marină care migrează pentru reproducere în apele dulci;
- specii catadrome - specii de peşte care petrec cea mai mare perioadă a ciclului lor vital în apele dulci şi migrează pentru
reproducere în apele marine;
- specii prohibite - specii de peşti şi alte organisme marine interzise pescuitului prin lege sau prin alte reglementări emise de
autorităţile competente.
CAPITOLUL II: Licenţe, autorizaţii de pescuit şi procedurile de acordare a acestora

Art. 3
Licenţa de pescuit este documentul care certifică faptul că nava/ambarcaţiunea de pescuit pentru care se solicită aceasta
îndeplineşte toate condiţiile pentru practicarea pescuitului comercial la Marea Neagră.

Art. 4
Licenţa de pescuit este un document cu regim special, care se acordă fiecărei nave/ambarcaţiuni de către autoritatea publică
centrală care răspunde de pescuit şi acvacultură, la cererea armatorului, iar modelul şi conţinutul acesteia sunt prevăzute în
anexa nr. 1.

Art. 5
Navele/ambarcaţiunile pentru care se solicită licenţă de pescuit trebuie să fie în evidenţa fişierului navelor, caracteristicile
acestora fiind înscrise în licenţa de pescuit.

Art. 6
Orice schimbare a caracteristicilor constructive, tehnice, a uneltelor şi/sau a echipamentelor de pescuit ale
navei/ambarcaţiunii impune eliberarea unei noi licenţe de pescuit.

Art. 7
Licenţa de pescuit se eliberează pe o perioadă nedeterminată, atât timp cât aceste caracteristici nu se schimbă.

Art. 8
Licenţa de pescuit comercial la Marea Neagră se poate anula fără despăgubire dacă cel licenţiat nu îndeplineşte cel puţin una
dintre condiţiile stabilite la eliberarea acesteia.

Art. 9
Documentul care reglementează practicarea pescuitului este autorizaţia de pescuit.

Art. 10
Autorizaţia de pescuit se eliberează pentru următoarele activităţi practicate în apele teritoriale sau economice ale României:
a) pescuit comercial cu nave/ambarcaţiuni de pescuit licenţiate, conform anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii,
alimentaţiei şi pădurilor nr. 350/2001 pentru aprobarea conţinutului şi modelelor autorizaţiilor de pescuit în scop comercial,
recreativ/sportiv şi ştiinţific, precum şi a permiselor de pescuit individuale;
b) pescuit comercial cu unelte fixe, conform anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr.
350/2001;
c) pescuit specializat de sturioni, conform anexei nr. 5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 350/2001;
d) pescuit în scop ştiinţific, conform anexei nr. 4 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 350/2001;
e) pescuit în scop recreativ/sportiv, conform anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr.
350/2001;
f) acvacultură marină conform anexei nr. 10 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 350/2001.

Art. 11
Autorizaţia de pescuit se eliberează anual de către autoritatea publică care administrează fondul piscicol la Marea Neagră şi
este documentul în care se înscriu date referitoare la uneltele de pescuit, cotele de pescuit pe specii, numărul de pescari, iar în
cazul pescuitului cu unelte fixe, şi locul de amplasare a acestora.

Art. 12
Autorizaţia de pescuit se atribuie persoanelor juridice şi asociaţiilor de pescari, luându-se în calcul capacitatea de pescuit de
care dispun.

Art. 13
Pescuitul practicat de nave sub pavilion străin în marea teritorială a României este interzis. Dincolo de limita mării teritoriale
accesul acestor nave este permis în baza acordurilor bilaterale încheiate de statul român cu statul sub al cărui pavilion
activează navele respective şi în următoarele condiţii:
- obţinerea licenţei de pescuit;
- obţinerea autorizaţiei de pescuit;
- echipajul să fie format în proporţie de 60% din personal cu cetăţenie română;
- cheltuielile de întreţinere, reparaţii şi aprovizionare curentă să fie în proporţie de cel puţin 60% efectuate într-un port
românesc;
- captura realizată să poată fi descărcată într-un punct autorizat de debarcare sau în mare liberă sub supravegherea unei
persoane autorizate.

Art. 14
Armatorii români care închiriază nave străine pentru pescuitul comercial la Marea Neagră pot obţine licenţă/autorizaţie de
pescuit în următoarele condiţii:
- navele închiriate să fie înregistrate sub pavilion românesc;
- navele să fie incluse în fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit;
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- navele să fie incluse în fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit;
- echipajul să fie format din cetăţeni români;
- cheltuielile de întreţinere, reparaţii şi aprovizionare curentă să fie efectuate în totalitate într-un port românesc;
- captura realizată să poată fi descărcată într-un punct autorizat de debarcare sau în mare liberă sub supravegherea unei
persoane autorizate.

Art. 15
Modelul şi conţinutul cererii pentru acordarea licenţei/autorizaţiei de pescuit comercial şi activitatea de acvacultură sunt
prezentate în anexa nr. 11 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 350/2001.

Art. 16
Cererea şi actele necesare obţinerii licenţelor de pescuit, autorizaţiilor anuale de pescuit şi autorizaţiilor pentru desfăşurarea
activităţilor de acvacultură marină se depun la autoritatea publică care administrează fondul piscicol din Marea Neagră.

Art. 17
Verificarea faptică a documentaţiei depuse se va face, în termen de maximum 60 de zile de la data depunerii acesteia, de
către reprezentanţii împuterniciţi de autoritatea publică care administrează fondul piscicol din Marea Neagră. Rezultatul va fi
consemnat în procesul-verbal încheiat de aceştia cu reprezentantul agentului economic în a cărui prezenţă s-a făcut
verificarea.

Art. 18
În situaţia în care se constată că datele înscrise în documentaţie corespund cu realitatea, aceasta se menţionează în
procesul-verbal în baza căruia se eliberează licenţa/autorizaţia de pescuit comercial/acvacultură.

Art. 19
În situaţia în care se constată că datele înscrise în documentaţie nu corespund cu realitatea, în termen de 30 de zile agentul
economic poate depune o nouă cerere însoţită de documentaţia necesară obţinerii licenţei/autorizaţiei de pescuit
comercial/acvacultură.

Art. 20
Eliberarea licenţei/autorizaţiei de pescuit comercial/acvacultură agenţilor economici care îndeplinesc condiţiile de obţinere a
acesteia se va face în termen de 72 de ore de la data depunerii documentului justificativ de plată a taxei de acordare a
acesteia.

Art. 21
În cazul în care se constată că agentul economic încalcă în mod repetat condiţiile prevăzute în autorizaţia de pescuit,
aceasta poate fi anulată fără dreptul de a mai obţine o altă autorizaţie în anul respectiv şi nici recuperarea contravalorii
autorizaţiei de pescuit comercial.

Art. 22
Autorizaţia de pescuit în scop recreativ/sportiv se eliberează numai asociaţiilor de pescari sportivi legal constituite, care vor
elibera membrilor lor permise de pescuit în scop recreativ/sportiv, conform anexei nr. 8 la Ordinul ministrului agriculturii,
alimentaţiei şi pădurilor nr. 350/2001.
CAPITOLUL III: Raportări asupra activităţii de pescuit

Art. 23
Comandantul fiecărei nave de pescuit licenţiate/autorizate sau ofiţerul de cart trebuie să completeze jurnalul de pescuit
conform Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 179/2001 privind înregistrarea şi transmiterea datelor
referitoare la activitatea de pescuit marin.

Art. 24
La ambarcaţiunile de pescuit care, prin specificul activităţii lor, nu au ofiţer de cart jurnalul de pescuit se completează de
conducătorul ambarcaţiunii imediat după încheierea activităţii de descărcare, în conformitate cu prevederile Ordinului
ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 179/2001.

Art. 25
Descărcarea peştelui se va face numai în punctele de descărcare/achiziţie autorizate, proprii sau deţinute de alţi agenţi
economici autorizaţi, pe bază de contracte de prestări de servicii.

Art. 26
Punctele de descărcare/achiziţie vor fi autorizate în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/1995 privind producţia
de produse alimentare destinate comercializării, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 27
Cantităţile de peşte descărcate la punctele de descărcare/achiziţie autorizate vor fi înregistrate în jurnalul de pescuit şi vor fi
raportate lunar autorităţii publice care administrează fondul piscicol din Marea Neagră.

Art. 28
Punctele de descărcare/achiziţie autorizate vor raporta lunar autorităţii publice care răspunde de administrarea fondului
piscicol din Marea Neagră situaţia centralizată a cantităţilor de peşte preluate.

Art. 29
Raportarea capturilor transbordate se face în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi
pădurilor nr. 179/2001.

Art. 30
Pentru fiecare navă/ambarcaţiune se va completa fişa de semnalare a capturilor accidentale de mamifere marine (delfini,
foci) în Marea Neagră, al cărei model este prezentat în anexa nr. 2. Fişele de semnalare vor fi depuse la autoritatea publică
care răspunde de administrarea fondului piscicol din Marea Neagră, aceasta înaintându-le centralizat Institutului Naţional de
Cercetare-Dezvoltare "Grigore Antipa" - Constanţa.

Art. 31
Pescarii au obligaţia să vândă peştele agenţilor economici şi numai în punctele de descărcare/achiziţie menţionate în
autorizaţia de pescuit comercial.
CAPITOLUL IV: Identificarea navelor/ambarcaţiunilor şi a uneltelor de pescuit

Art. 32
Toate navele şi ambarcaţiunile cu lungimi egale sau mai mari de 12 m vor trebui să fie înregistrate în Fişierul Navelor şi
Ambarcaţiunilor de Pescuit.

Art. 33
Marcajul navelor şi ambarcaţiunilor implicate în activităţi de pescuit comercial se va face în conformitate cu reglementările
specifice în vigoare.

Art. 34
Fiecare unealtă de pescuit care pe timpul activităţii nu este fizic şi continuu legată de vasul de pescuit va trebui să fie clar
marcată cu marcajul din borduri al navei căreia îi aparţine. În cazul uneltelor pasive de pescuit marcajul va fi fixat pe cel puţin
unul dintre elementele uneltei, astfel încât să poată fi observat deasupra apei.
CAPITOLUL V: Pescuitul specializat. Alocarea cotelor de pescuit

Art. 35
Cotele de pescuit se determină anual pe baza rezultatelor cercetărilor ştiinţifice, prin calculul capturilor totale admisibile (TAC)
pentru principalele specii supuse pescuitului.

Art. 36
Cotele de pescuit pe specii se acordă agenţilor economici care deţin nave şi ambarcaţiuni de pescuit licenţiate sau
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organizaţiilor de producători şi sunt înscrise în autorizaţiile de pescuit.

Art. 37
Orice activitate de pescuit comercial care conduce la o captură mai mare de 30% în unităţi de masă sau număr de
exemplare, din orice specie sau grup de specii, va fi considerată pescuit specializat şi va fi supusă reglementărilor specifice
acestui tip de pescuit.

Art. 38
Alocarea anuală a cotelor de pescuit fiecărui agent economic se va face de către autoritatea publică care administrează
fondul piscicol din Marea Neagră, în funcţie de calculul capturilor totale admisibile şi al capacităţilor de pescuit.

Art. 39
Fiecare beneficiar al unei cote de pescuit va trebui să informeze autoritatea publică care administrează fondul piscicol din
Marea Neagră în momentul în care a atins nivelul de 85% pentru fiecare dintre speciile alocate prin sistemul de cote.
CAPITOLUL VI: Responsabilităţile organizaţiilor de producători

Art. 40
Organizaţiile de producători vor colabora cu autoritatea publică care administrează fondul piscicol din Marea Neagră în
vederea: - distribuţiei cotelor de pescuit între membrii lor; - prezentării informaţiilor detaliate asupra nivelului minim şi maxim
al capturilor ce pot fi realizate de către membrii lor, precum şi a eventualelor schimbări care apar în capacitatea de pescuit a
acestora; - investigării eventualelor încălcări ale reglementărilor impuse pescuitului, înfăptuite de membrii lor şi de ceilalţi
participanţi la activitatea de pescuit comercial.
CAPITOLUL VII: Taxe pentru autorizaţiile de pescuit

Art. 41
Se vor supune licenţierii navele/ambarcaţiunile cu instalaţiile aferente pentru pescuit, înscrise în Fişierul Navelor şi
Ambarcaţiunilor de Pescuit.

Art. 42
Taxele pentru obţinerea licenţelor se vor calcula în funcţie de caracteristicile înscrise în Fişierul Navelor şi Ambarcaţiunilor de
Pescuit.

Art. 43
Taxele pentru obţinerea autorizaţiilor de pescuit anuale se vor calcula în funcţie de cotele alocate pe specii, de maximum 5%
din valoarea de livrare a peştelui din anul anterior.

Art. 44
Pentru speciile care nu sunt înscrise în autorizaţia de pescuit taxa se va calcula la sfârşitul sezonului de pescuit în funcţie de
cantităţile pescuite.

Art. 45
- Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.
-****-

ANEXA Nr. 1: (la regulament)

ANEXA Nr. 2: (la regulament) FIŞA de semnalare a capturilor accidentale de mamifere marine
(delfini, foci) în Marea Neagră
1. Data (zi/lună/an)............................................................................................................................
2. Orele ...........................................................................................................................................
3. Poziţia (coordonate, izobata, distanţa de la ţărm, repere costiere) ..................................................
4. Numele navei ..................................... nr. licenţei de pescuit ........................................................
Portul de înregistrare .................................... numele comandantului .................................................
Numele observatorului .....................................................................................................................
5. Specia/speciile identificată/identificate ...........................................................................................
6. Număr de exemplare ....................................................................................................................
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7. Descriere (semnalmente)...............................................................................................................
8. Observaţii (comportamentul, dacă au fost remarcate femele cu pui, caracterul cârdului- temporar, permanent, de hrănire,
de reproducere, în pasaj, exemplare izolate, starea de sănătate, eventuale capturi etc.)
Semnătura comandantului navei şi ştampila
...................................................................................
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 766 din data de 30 noiembrie 2001

    


