REGULAMENT - 2018
Cadru pentru apele si bazinele populate si exploatate
prin pescuit recreativ de membrii A.J.V.P.S. Timiș
în conformitate cu OUG nr. 23/2008, OU 85/2016 și Ordinul MADR 60/2017
și alte reglementări apărute ulterior.

Prin aplicarea Ordonanței de urgență nr. 85/23.11.2016 și a Ordinului MADR
NR. 60/2017 privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al
statului în vederea practicării pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale
din jud. Timiș – A.J.V.P.S. Timiș a încheiat contracte de utilizare pentru:
 Raul Timiș – 144km – limita jud. Timis – frontiera cu Serbia
 Raul Bega – 159km – localitatea Curtea – frontiera cu Serbia
 Raul Mures – 33km – comuna Periam – frontier cu Ungaria
 Raul Barzava – 38km – limita jud. Timis – frontiera cu Serbia
 Canal Aranca – 53km – comuna Periam – frontiera cu Serbia
 Lacul Dummbravita – 25 ha
 Baraj Salcia – 25ha: Buzias
 Lacul Topolovat – 15.5ha
 Lacul de acumulare Latunas – 8 ha
 Pescuitul se efectueaza cu cotizatia achitata la zi, dovada facindu-se cu
permisul de pescuit nominal conform OUG nr.23/2008 cu modificarile si
complectarile ulterioare;
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 Pescuitul se practica de pe mal cu excepția pescuitului cu năluci artificiale;
 Este interzisa intrarea in apa, pentru inot in zonele in care se pescuieste;
 Nadirea se face de pe mal;
 Se admite pescuitul cu maximum 4 undite sau 4 lansete cu cate 2 carlige
fiecare;
 Nu se admite pescuitul prin metode interzise de OU nr. 23/2008 cu
modificările și completările ulterioare Legea 317/2009, incluzindu-se si pescuitul
cu grebla sau mana, Ordinul nr. 60/2017 cu modificările și completările ulterioare
si alte complectari legislative ;
 Se interzice circulatia cu mijloace auto, moto si hipo, etc., pescuitul de pe
coronamentul digurilor si de pe baraj, degradarea rosturilor dintre dalele de beton,
degradarea covorului vegetal de pe coronametul digurilor si parapetilor barajului;
 Se interzice circulatia cu barca pe luciul apei fara avizul portului Timișoara
conform legislației în vigoare;
 Se interzice circulatia, in imediata apropiere a apei, cu mijloace de transport
si spalarea masinilor linga apa. De la luciul apei, pescarul are 2-3 metri pentru
montarea uneltelor, accesoriilor;
 Respectarea dimensiunilor minimale ale pestilor

conform Ordin nr.

342/2008 si a complectarilor ulterioare;
Pescarii care captureaza specii de pesti sub dimensiunile legale conform
ordinului 342 / 2008, vor fi sanctionati conform prevederilor legale,. Toti pescarii
membrii ai AJVPS Timis vor respecta Ordinul de prohibitie pentru anul 2018.
Pecarii recreativi au obligatia sa se intereseze la sediul AJVPS Timis despre
continutul Ordinului de prohibitie ;
 Este interzisa lasarea de resturi menajere sau a altor obiecte pe malul apei:Pescarii recreativi sunt obligati sa intretina curatenia generala a locului de
pescuit, sa nu afecteze culturile, fanetele din apropierea apei si sa nu taie arborii;
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 Detinerea, montarea sau instalarea de custi, tarcuri pentru pasari sau alte
vietuitoare, precum si alte constructii in perimetrul de pescuit, este strict interzisa;
 Este interzisa ocuparea, in lipsa, a locurilor pentru pescuit. Un membru
cotizant poate ocupa circa 5 metri, atit in apa cat si pe mal;
 Este interzisa montarea de pontoane sau de alte constructii (stalpi, cabluri,
balize) pe si in apa;
 Incalcarea Legea 317/2009, a Legii protectiei mediului si a prezentului
Regulament de sanctioneaza disciplinar, material sau penal, dupa caz;
 Pescarii

trebuie

sa

respecte

instructiunile:

inspectorilor

piscicoli,

controlorilor si paznicilor;

Popularea apelor in habitatele piscicole naturale luate de AJVPS Timis in
administrare de la MADR se va face de catre asociatie conform bugetului de
venituri si cheltuieli aprobat de consiliul director in prezenta inspectorilor ANPA,
reprezentantilor legali si a reprezentantilor grupelor de pescarii.

Provenienta materialului piscicol pentru repopulare este achizitionat de la
fermele specializate care elibereaza si certificate sanitar – veterinar.
 Pe baza de reciprocitate sa isi armonizeze activitatea cu alte asociatii de
pescarii recreativi din bazinul hidrografic conform Planului de management si sa
elaboreze impreuna cu ANPA un plan comun de administrare unitara a resurselor
acvtice vii conform Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European;
 Este obligatorie respectarea normelor legale in vigoare:
1) OUG

23 / 2008 privind pescuitul și acvacultura

2) Ordin 342 / 2008 privind dimensionarea peștelui
3) Legea 317 / 2009 si complectarilor ulterioare privind pescuitul si
acvacultura;
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4) HG

545 / 2010 privind organizarea, structura și funcționarea ANPA

5) Ordin

60 / 2017 privind accesul la resursele acvatice vii

6) Statutul A.J.V.P.S. Timiș.
 Modificarile ulterioare, privind prezentul Regulament, vor fi anuntate din
timp;

Director
Dr. ing. Cornel Lera
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