
ORDIN nr. 807 din 13 mai 2016 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele
acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în
habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3.716 din 10 mai 2016 al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură,
precum şi ca urmare a discuţiilor purtate cu organizaţiile de pescari profesionişti de la Marea Neagră şi a Avizului
favorabil al Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc din data de 3 martie 2016,
În temeiul:
- art. 8, art. 9 alin. (1), art. 13, 16, 17, 19, 20, 21, 41, 411 şi 42 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008
privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 7 pct. A lit. b) şi d) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei
Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările ulterioare;
- art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Regulamentului (CE) nr. 26/2004 al Comisiei din 30 decembrie 2003 privind Registrul flotei de pescuit comunitare;
- Regulamentului (CE) nr. 1.224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de
control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor
(CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2.371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2.115/2005, (CE) nr.
2.166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1.098/2007, (CE) nr. 1.300/2008,
(CE) nr. 1.342/2008 şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2.847/93, (CE) nr. 1.627/94 şi (CE) nr. 1.966/2006,
cu modificările şi completările ulterioare;
- Regulamentului de punere în aplicare (CE) nr. 404/2011 al Comisiei din 8 aprilie 2011 de stabilire a normelor
detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.224/2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru
asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, cu modificările şi completările ulterioare;
- Regulamentului (UE) nr. 1.380/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica
comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.954/2003 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale
Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2.371/2002 şi (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului şi a Deciziei
2004/585/CE a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
- Regulamentului (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind
organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE)
nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului,
cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Normele privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării
pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate, prevăzute în anexa*) care
face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 128/2012 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele
acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu
excepţia ariilor naturale protejate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402 din 15 iunie 2012, cu
modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Achim Irimescu

___
*) - Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul
pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 390 din data de 23 mai 2016
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`      MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 

ORDIN 
 

nr. 807/13.05.2016 
pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al 

statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale 
cu excepţia ariilor naturale protejate 

 
Monitorul oficial nr.390/23.05.2016 

 
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3716/10.05.2016 al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi 

Acvacultură, precum  şi ca  urmare a  discuţiilor purtate cu organizaţiile de pescari profesionişti de la 
Marea Neagră şi a avizului favorabil al Comitetului Consultativ pentru sectorul pescăresc din data de  
03.03.2016. 

În temeiul: 
- art. 8, art. 9, alin.(1), art. 13, art. 16, art. 17, art. 19, art. 20, art. 21, art. 41, art. 41,1 art. 42, 

din Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul  şi acvacultura, aprobată cu 
modificări şi completări de Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 7, pct.A,  lit. b) şi d) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările  ulterioare; 

- art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1185/2014 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul: 
- Regulamentului Comisiei (CE) nr. 26/2004 al Comisiei din 30 decembrie 2003  privind Registrul 

flotei de pescuit comunitare; 
- Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem 

comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, 
de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) 
nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) 
nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 şi de abrogare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 şi (CE) nr. 1966/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Regulamentului de punere în aplicare al Comisiei (CE) nr. 404/2011 al comisiei din 8 aprilie 2011  
de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 de stabilire a unui 
sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul 
pescuitului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Regulamentului (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 
2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 
1954/2003 şi (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 şi 
(CE) nr. 639/2004 ale Consiliului şi a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 
2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de 
modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 şi (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul 
 

ORDIN 
 



 

Art.1 - Se aprobă Normele privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în 
vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale 
protejate, prevăzute în ANEXA  care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art.2 – Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 128/2012 pentru aprobarea Normelor 
privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării 
pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale cu excepţia ariilor naturale protejate, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402 din 15 iunie 2012, cu modificările și completările 
ulterioare, se abrogă. 

 
Art. 3 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 

Ministru 
Achim IRIMESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

ANEXA 
NORME 

 
privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării 

pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate 
 

Capitolul I: Dispoziţii generale 
 
Art.1. (1) – Pescuitul comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale 

protejate, se practică anual de la 1 ianuarie până la 31 decembrie, cu respectarea prevederilor 
regulamentelor europene şi a legislaţiei naţionale în vigoare. 

(2) Habitatele piscicole naturale sunt definite la art. 2, pct. 3 din Ordonanţa de urgenţa a 
Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul  şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări de Legea 
nr. 317/2009. 

Art.2. Accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului,în vederea practicării 
pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate, se acordă 
de către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, denumită în continuare ANPA, în mod direct 
pescarilor profesionişti/ scafandrilor - persoane fizice autorizate, organizaţi sau nu în asociaţii 
profesionale, societăţilor comerciale, cooperativelor de producţie, asociaţiilor/organizaţiilor de 
pescari, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale care au ca obiect de activitate 
pescuitul comercial, pe baza permiselor, licenţelor şi autorizaţiilor de pescuit. 

Art.3.(1) Atribuirea dreptului de pescuit comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia 
ariilor naturale protejate, se face având în vedere următoarele: 

a)  cota şi efortul de pescuit stabilite prin studiul anual de TAC, pe zone de pescuit; 
b)  raportările  şi monitorizarea capturilor la ANPA; 
c)  tradiţie  şi continuitate în activitatea de pescuit comercial; 
d) domiciliul solicitantului să fie în zona atribuită la pescuit sau limitrofă acesteia; 
e) îndeplinirea obligaţiilor cerute de Uniunea Europeană – completare chestionare, Raportare 

Electronica a Capturilor (ERS), Sistem de Monitorizare a Vaselor ( VMS), după caz; 
f) completarea corectă  şi transmiterea la timp a documentelor de pescuit (jurnale de pescuit, 

declaraţii descărcare, note de primă vânzare, note de transport, etc.). 
2)Punctajul  şi alte măsuri referitoare la atribuirea dreptului şi efortului de pescuit comercial se 

stabilesc prin decizia preşedintelui ANPA. 
(3) Nerespectarea prevederilor prevăzute la alin. (1), literele b), e), conduce la neatribuirea 

dreptului la pescuit pentru anul următor. 
Art.4. ANPA are obligaţia să asigure tipărirea, gestionarea şi emiterea documentelor prevăzute în 

prezentul ordin. 
Art.5. Licenţa de pescuit comercial, permisul de pescuit comercial, autorizaţia de pescuit 

comercial,  autorizaţia de pescuit calcan, autorizaţia de recoltare moluşte si crustacee se emit şi se 
eliberează în baza procedurilor aprobate prin decizia preşedintelui ANPA.  

Art.6.(1) Licenţa de pescuit comercial -  reprezintă un document oficial care conferă titularului său 
dreptul, astfel cum este determinat de normele naţionale, de a utiliza o anumită capacitate de pescuit 
în scopul exploatării comerciale a resurselor acvatice vii şi conţine cerinţele minime privind 
identificarea, caracteristicile tehnice şi echiparea unei nave de pescuit din Uniunea Europeană. 

(2) Licenţa de pescuit comercial se eliberează la solicitarea proprietarului, pentru 
navele/ambarcaţiunile de pescuit înscrise în Fişierul navelor/ambarcaţiunilor  de pescuit. 

(3) Modelul licenţei de pescuit comercial la Marea Neagră este prezentat în anexa nr.1. 
(4) Modelul licenţei de pescuit comercial în ape continentale este prezentat în anexa nr.2.  
(5) Modelul licenţei pentru activităţi auxiliare pescuitului comercial este prezentat în anexa nr.3. 
Art.7.(1)- La eliberarea licenţei de pescuit comercial, proprietarul navei/ambarcaţiunii de pescuit 

sau împuternicitul legal al acestuia trebuie să depună următoarele documente: 
a) cerere tip, în care se va menţiona zona de pescuit, tipul şi numărul uneltelor de pescuit deţinute 

de către solicitant; 
b) dovada plăţii taxei de licenţiere, conform prevederilor legale în vigoare; 



 

c) copie după certificatul de înmatriculare a navei/ambarcaţiunii de pescuit emis de Autoritatea 
Navală Română  şi prezentarea originalului pentru conformitate; 

d) copie act identitate şi certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, 
pentru proprietar şi copie act identitate operatori; 

e) proces verbal de predare/primire a mărcilor  pentru uneltele de pescuit (pentru 
nava/ambarcaţiunea nou intrată în Fişier), licenţa de pescuit comercial în original pentru  
ambarcaţiunile care au deţinut anterior licenţă de pescuit comercial  şi solicită o nouă licenţă; 

f) confirmare din partea Fişierului navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit privind 
nava/ambarcaţiunea  pentru care se solicită licenţă de pescuit comercial; 

(2) Cererile pentru obţinerea licenţei de pescuit comercial însoţite de documentele prevăzute la 
alin.(1) se depun la filialele regionale/Direcţia politici şi inspecţii maritime ANPA de către proprietarul 
navei/ambarcaţiunii sau împuternicitul legal al acestuia. 

(3)  În baza cererii şi a documentelor anexate se va întocmi de către inspectorii ANPA o Notă de 
constatare pentru navele/ambarcaţiunile nou intrate în Fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit, 
care atesta că nava/ambarcaţiunea este echipată pentru desfăşurarea pescuitului comercial şi 
îndeplineşte condiţiile legale privind caracteristicile tehnice ale echipamentelor şi uneltelor admise la 
pescuit, după caz. 

(4) În cazul pierderii licenţei de pescuit comercial sau auxiliare pentru activitatea pescuitului 
comercial se depun la ANPA anunţul într-un ziar local cu declararea pierderii şi nulităţii documentului 
şi declaraţia pe proprie răspundere privind pierderea;  

(5) Pentru vizarea anuală a licenţei de pescuit comercial sau auxiliare pentru activitatea 
pescuitului comercial, proprietarul ambarcaţiunii sau împuternicitul legal al acestuia trebuie să 
depună la ANPA, contractul de comodat legal valabil încheiat între proprietar  şi operator, după caz, 
copie atestat de bord nava/ambarcaţiune, cu valabilitate pentru anul în curs.   

(6) Înscrierea unor noi capacităţi de pescuit în  Fişierul navelor  şi ambarcaţiunilor de pescuit se 
face în limita capacităţii existente la data intrării în vigoare a prezentului ordin. 

(7)Excluderea definitivă din Fişierul navelor  şi ambarcaţiunilor de pescuit se face la solicitarea 
proprietarului  sau când nava/ambarcaţiunea de pescuit  nu  a activat  o perioadă mai mare de un an 
calendaristic de la eliberarea/ vizarea licenţei de pescuit comercial, dacă proprietarul nu depune la 
ANPA în termenul respectiv o comunicare în scris privind motivarea inactivităţii, anexând documente 
justificative; 

(8) La pescuitul comercial în ape continentale, într-o ambarcaţiune vor activa maxim trei pescari 
comerciali care vor deţine asupra lor copii ale permisului, licenţei şi autorizaţiei de pescuit comercial, 
valabile. 

Art.8.(1) Permisul de pescuit comercial este un document individual şi netransmisibil care se 
vizează anual; 

(2) Modelul permisului de pescuit comercial este prezentat în anexa nr.4. 
Art.9.(1) Pentru eliberarea permisului de pescuit comercial, solicitanţii trebuie  să depună 

următoarele documente: 
a) cerere tip; 
b) două poze tip paşaport; 
c) copie după BI/CI; 
d) timbru fiscal 2 lei 
e) dovada plăţii taxei de eliberare a permisului, conform prevederilor legale  în vigoare; 
f) copie după diploma/ certificatul de formare profesională în domeniul pescuitului comercial; 
g)declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă că solicitantul nu are interdicţie prevăzută de 

lege privind desfăşurarea activităţii de pescuit comercial.  
 (2) Documentele prevăzute la alin. (1) se depun şi se verifică la filialele regionale/Direcţia politici 

şi inspecţii maritime ANPA, în vederea emiterii şi eliberării permisului de pescuit comercial. 
 (3) Pentru vizarea anuală a permisului de pescuit comercial solicitantul trebuie să depună 

declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă că nu are interdicţie prevăzută de lege privind 
desfăşurarea activităţii de pescuit  comercial şi timbru fiscal de 2 lei.    

Art.10.(1) Autorizaţia de pescuit comercial - reprezintă un document oficial eliberat pentru o 
navă/ambarcaţiune de pescuit comercial, pe lângă licenţa de pescuit comercial, care o autorizează să 



 

desfăşoare activităţi specifice de pescuit pentru o perioadă specificată, într-o anumită zonă sau pentru 
o anumită zonă de pescuit în condiţii specificate. 

 (2) Autorizaţia de pescuit calcan este un document unic, netransmisibil, se eliberează de către 
ANPA şi conţine date referitoare la identificarea navei/ambarcaţiunii de pescuit specializate în 
pescuitul calcanului, a proprietarului şi operatorilor, la perioada de valabilitate, zona de pescuit, cota 
alocată, porturile/punctele de debarcare, centrele de prima vânzare, jurnalul de pescuit, numărul şi 
tipul uneltelor de pescuit calcan şi mărcile aferente. 

(3) Autorizaţia de pescuit comercial/autorizaţia de pescuit calcan se eliberează pentru fiecare 
navă/ ambarcaţiune de pescuit comercial  

(4) Pentru eliberarea autorizaţiei de pescuit comercial/autorizaţiei de pescuit calcan, solicitanţii 
trebuie să depună la filialele regionale/Direcţia politici şi inspecţii maritime ANPA următoarele 
documente: 

a) cerere tip, în care se va menţiona zona de pescuit, porturile de baza/puncte de acostare 
solicitate/punctele de debarcare  şi centrele de primă vânzare  aflate în administrare proprie sau 
folosite în baza unor contracte de prestări servicii încheiate cu deţinători de porturi/puncte de 
debarcare  şi centre de primă vânzare;  

b) dovada plăţii taxei de autorizare, conform prevederilor legale  în vigoare; 
c) tabel nominal cu pescarii profesionişti, copii ale permiselor de pescuit comercial valabile pentru 

anul în curs şi copii ale licenţelor de pescuit comercial valabile pentru anul în curs; 
d) copie certificat de înmatriculare emis de Oficiul Registrului  Comerţului   pentru persoana 

juridică care are ca obiect de activitate pescuitul comercial   şi solicită autorizaţie de pescuit 
comercial; 

e) document de furnizare informaţii de bază emis de Oficiul Registrului  Comerţului care atestă că 
persoana juridică nu are activitatea suspendată sau închisă; 

f)copia contractului de prestări servicii cu un port/punct de debarcare şi cu un centru de primă  
vânzare, după caz, în situaţia în care solicitantul autorizaţiei nu deţine un port/punct de debarcare  şi 
centru de primă vânzare propriu; 

g) declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă că solicitantul nu are interdicţie prevăzută 
de lege privind desfăşurarea activităţii de pescuit comercial;  

h) navele/ambarcaţiunile  de pescuit comercial puntate  vor folosi echipaj din care fac parte  
minim doi pescari profesionişti  şi personal auxiliar pentru activităţi conexe pescuitului, după caz. 

(5) Recoltarea manuală a moluştelor  şi crustaceelor se va realiza cu scafandrii atestaţi în baza  
autorizaţiei de recoltare moluşte  şi crustacee acordată persoanelor juridice solicitante de autorizaţie. 

Pentru obţinerea autorizaţiei de recoltare moluşte  şi crustacee se vor prezenta următoarele 
documente: 

a) cerere tip; 
b) dovada plăţii taxei de autorizare, conform prevederilor legale  în vigoare; 
c) tabel nominal cu scafandrii atestaţi  şi copii ale atestatelor de scafandri; 
d) copie certificat de înmatriculare emis de Oficiul Registrului  Comerţului  pentru persoana 

juridică solicitanta a autorizatiei;  
e) document de furnizare informaţii de bază emis de Oficiul Registrului  Comerţului care atestă că 

persoana juridică nu are activitatea suspendată sau închisă; 
f)copia contractului de prestări servicii cu un port/punct de debarcare şi cu un centru de primă  

vânzare, după caz, în situaţia în care solicitantul autorizaţiei nu deţine un port/punct de debarcare  şi 
centru de primă vânzare propriu; 

g) declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă că solicitantul nu are interdicţie prevăzută 
de lege privind desfăşurarea activităţii de pescuit comercial, timbru fiscal de 2 lei; 

h)autorizaţie de recoltare/capturare emisă de către agenţia  pentru protecţia mediului de pe raza 
administrativ teritorială unde se desfăşoară activitatea, pentru produsele destinate exportului. 

(6) Modelul autorizaţiei de pescuit comercial, modelul autorizaţiei de pescuit calcan şi modelul 
autorizaţiei de recoltare moluşte si crustacee sunt prezentate în anexa nr.5., anexa nr.6., respectiv  
anexa nr.7. 

(7)  La eliberarea autorizaţiilor de pescuit calcan se  vor avea în  vedere următoarele: 
  a) Planul anual  de control al pescuitului la Marea Neagră în care se stabilesc măsuri privind: 



 

- repartizarea individuală pe nave/ambarcaţiuni de pescuit a cotei anuale de calcan  în funcţie de 
realizarea capturilor de calcan în anul anterior, acoperirea confiscărilor de calcan provenind din  
pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat şi  repartizarea unor cote pentru nave/ambarcaţiuni 
care nu au pescuit în anul anterior  dar care îndeplinesc condiţiile de autorizare; 

-  dimensionarea cotelor  anuale individuale  care se face după apariţia Regulamentului(UE) anual 
de stabilire a posibilităţilor de pescuit pentru anumite stocuri de peşti şi grupe de stocuri de peşti din 
Marea Neagră; 

- analiza periodică a capturilor înregistrate şi raportate de către fiecare beneficiar al autorizaţiei 
de pescuit calcan  şi realocarea unor cote; 

  b) Eliberarea noilor autorizaţii de pescuit calcan se face cu plata taxelor legale de autorizare;  
  c) Completarea  de cotă ( în cadrul cotelor  anuale individuale) cât  şi  redistribuirea cotei nu 

presupune plata altor taxe de autorizare; 
  d) Eliberarea autorizaţiilor de pescuit calcan  şi redistribuirea cotelor de calcan se face de către 

Direcţia politici şi inspecţii maritime cu aprobarea preşedintelui ANPA. 
(8) Nava/ambarcaţiunea auxiliară poate remorca ambarcaţiuni de pescuit comercial, poate 

transporta  peştele şi alte vieţuitoare acvatice pescuite de nave/ambarcaţiuni de pescuit comercial 
sau recoltate manual cu scafandrii din apele teritoriale ale Mării Negre, poate transporta părţi 
componente ale uneltelor staţionare de pescuit comercial şi anexele acestora sau unelte de pescuit 
comercial. 

(9) Navele/ambarcaţiunile auxiliare activităţii de pescuit comercial se folosesc pe baza licenţei şi a 
autorizaţiei de pescuit comercial eliberată navei/ambarcaţiunii de pescuit comercial pe care aceasta o 
deserveşte sau autorizaţiei de recoltare moluşte  şi crustacee. 

(10) Se interzic aruncările în mare a capturilor de peşti şi alte vieţuitoare acvatice.  
Art.11.(1) Licenţele de pescuit comercial, autorizaţiile de pescuit comercial/autorizaţiile de 

pescuit calcan/autorizaţiile de recoltare moluşte  şi crustacee şi permisele de pescuit comercial se 
eliberează prin filialele regionale/Direcţia politici şi inspecţii maritime ANPA, după caz; 

Art.12.(1) ANPA stabileşte prin decizie a preşedintelui modul de marcare a uneltelor utilizate la 
pescuit comercial, precum  şi modul de marcare prin geamanduri a uneltelor pasive de pescuit 
comercial la Marea Neagră, în conformitate cu prevederile regulamentelor europene. 

(2) Beneficiarii dreptului de pescuit comercial au obligaţia să achite la  ANPA contravaloarea 
mărcilor şi să le monteze  pe uneltele de pescuit comercial. 

(3) ANPA asigură  confecţionarea mărcilor. 
(4) Gestionarea şi evidenţa mărcilor se face de către ANPA prin filialele regionale/Direcţia pentru 

politici şi inspecţii maritime. 
(5) Uneltele identificate de personalul cu drept de inspecţie şi control din cadrul ANPA, nemarcate,  

sunt retrase de la pescuit, aplicându-se prevederile legale în vigoare. 
Art.13.-(1)Licenţele de pescuit comercial, autorizaţiile de pescuit comercial/autorizaţiile de 

pescuit calcan/autorizaţiile de recoltare moluşte  şi crustacee şi permisele de pescuit comercial pot fi 
suspendate sau retrase pentru o perioadă de 90 de zile prin decizia preşedintelui ANPA, în baza 
constatărilor persoanelor cu drept de inspecţie şi control  din cadrul ANPA, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 

(2) Licenţa de pescuit comercial se suspendă temporar, prin decizia preşedintelui ANPA, în cazul 
unei imobilizări temporare sau când  a fost suspendată autorizaţia de pescuit comercial pentru o 
perioadă limitată. 

(3) Punctajul pentru încălcările legislaţiei naţionale şi europene precum şi procedura de 
suspendare a licenţei de pescuit comercial  pentru navele/ambarcaţiunile care pescuiesc  în  apele 
maritime interioare, marea teritorială, zona contiguă, zona economică exclusivă ale României sunt 
prezentate în anexa nr.8., respectiv anexa nr.9. 

(4) Se înfiinţează în cadrul Direcţiei pentru politici şi inspecţii maritime ANPA, Registru naţional  de 
evidenţă a încălcărilor, unde sunt evidenţiate toate încălcările normelor politicii comune în domeniul 
pescuitului comise de nave/ambarcaţiuni aflate sub propriul pavilion sau de proprii resortisanţi, 
inclusiv sancţiunile suportate şi numărul de puncte atribuite. Încălcările comise de navele de pescuit 
aflate sub propriul pavilion sau de proprii resortisanţi urmăriţi penal în alte state membre sunt, de 
asemenea, înregistrate de către statele membre în registrul lor naţional privind încălcările în 



 

momentul comunicării deciziei definitive de către statul membru de jurisdicţie, în conformitate cu 
art. 93 din Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui 
sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul 
pescuitului.  

(5) Autorizaţia de pescuit comercial/autorizaţia de pescuit calcan/autorizaţia de recoltare  
moluşte şi crustacee poate fi suspendată sau retrasă, prin decizia preşedintelui ANPA, dacă nava de 
pescuit în cauză  are licenţa de pescuit comercial suspendată, retrasă, sau perioada de valabilitate a 
expirat. 

 (6) Orice modificare  privind licenţa de pescuit comercial, autorizaţia de pescuit comercial, 
autorizaţia de pescuit calcan, autorizaţia de recoltare moluşte  şi crustacee, dacă acestea se afla în 
perioada de valabilitate, se va face cu retragerea vechilor documente, prin emiterea şi eliberarea 
altor documente, cu  respectarea condiţiilor prevăzute în prezentele norme. 

 
 

Capitolul II: Comercializarea peştelui 
 
Art.14.(1) Debarcare - reprezintă descărcarea iniţială a oricărei cantităţi de peşte şi alte 

vieţuitoare acvatice de la bordul unei nave/ambarcaţiuni  de pescuit pe uscat. 
(2) Captura realizată în urma pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia 

ariilor naturale protejate, se descarcă în porturile/punctele de acostare/punctele de debarcare sau în 
centrele de primă vânzare autorizate, după caz. 

Art.15. Porturile/punctele de debarcare şi centrele de primă vânzare care îndeplinesc condiţiile de 
funcţionare sunt nominalizate prin decizia Preşedintelui ANPA. 

Art.16. În vederea nominalizării şi funcţionării, porturile/punctele de debarcare trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 

a) să fie situat la malul apei la o distanţă corespunzătoare pentru a putea transporta peştele 
capturat în condiţii sanitar - veterinare optime; 

b) să fie prevăzute cu dotări care să permită acostarea navelor/ambarcaţiunilor de pescuit şi 
descărcarea  capturilor, precum   şi utilităţile necesare bunei funcţionări; 

c) să fie inscripţionate şi înregistrate sanitar-veterinar ; 
d) să deţină dispozitive de cântărire a peştelui. 
Art.17. În vederea nominalizării şi funcţionării, centrele de primă vânzare trebuie să deţină: 
a) spaţiu frigorific refrigerare/congelare pentru depozitarea cantităţilor de peşte şi produse din 

peşte nevândute în ziua primirii peştelui de la punctele de debarcare; 
b) dotări cu apă curentă, instalaţie pentru producere fulgi de gheaţă, dispozitive de cântărire, 

ambalaje. 
c) să  deţină înregistrare sanitar-veterinară; 
d) să afişeze program de funcţionare. 
Art.18.-(1) Control - reprezintă monitorizare şi supraveghere.  
   (2)Inspecţie - reprezintă orice control efectuat de către funcţionari cu drept de inspecţie şi 

control pentru a verifica respectarea normelor politicii comune în domeniul pescuitului şi care se 
consemnează într-un raport de inspecţie. 

   (3)Supraveghere - reprezintă observarea activităţilor de pescuit pe baza reperării navelor de 
către navele de inspecţie sau de către aeronavele oficiale şi metode tehnice de detectare şi 
identificare. 

   (4)Personalul cu drept de inspecţie şi control din cadrul ANPA, verifică periodic dacă 
porturile/punctele de debarcare şi centrele de primă vânzare respectă condiţiile de nominalizare şi 
funcţionare şi propune măsuri în consecinţă.   

Art.19.(1)Capturile de peşte şi alte vieţuitoare acvatice sunt descărcate in porturile/punctele de 
debarcare/punctele de acostare,după caz, unde se întocmeşte declaraţia de descărcare, al cărei 
model este prezentat în anexa nr. 10. 

(2) Declaraţia de descărcare se completează de către proprietarul/operatorul ambarcaţiunii de 
pescuit în trei exemplare, care sunt distribuite astfel: 

 a) originalul – la portul/punctul de debarcare sau centrul de primă vânzare, după caz; 



 

 b) exemplarul al doilea – la ANPA; 
 c) exemplarul al treilea – rămâne la cotor,  la ambarcţiunea de pescuit. 
Art.21.(1)Transportul capturilor de peşte şi produse din peşte/moluşte şi crustacee, de la 

portul/punctul de debarcare/punctul de acostare la centrul de primă vânzare se face cu mijloace de 
transport specializate pentru peşte şi produse din peşte autorizate sanitar/veterinar.   

(2) Transportul se poate face pe apă cu nave/ambarcaţiuni deţinătoare de autorizaţie 
/nave/ambarcaţiuni auxiliare, sau pe uscat cu mijloace de transport specializate şi va fi însoţit de 
Nota de transport al cărui model este prevăzut în anexa nr. 11. 

(3)Nota de transport se completează înainte de plecarea mijlocului de transport de către 
proprietarul/operatorul ambarcaţiunii sau reprezentantul punctului de debarcare, după caz,  în 3 
exemplare care sunt distribuite astfel: 

a) originalul – la Centrul de primă vânzare; 
b) exemplarul al doilea – la ANPA; 
c) exemplarul al treilea – rămâne la cotor,  la ambarcaţiune. 
Art.22.(1)- În centrele de primă vânzare care sunt nominalizate să funcţioneze, comercializarea 

peştelui şi produselor din peşte se face către persoane fizice autorizate/persoane juridice autorizate 
care au ca obiect de activitate comercializarea peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice. 

(2)Agentul economic care desfăşoară activitate de pescuit  şi comercializare a peştelui sau 
administratorul centrului de primă vânzare au obligaţia întocmirii Notei de vânzare la fiecare livrare, 
cât şi transmiterii acestora la ANPA până la data de 05 ale fiecărei luni, pentru luna precedentă. 

(3) Modelul Notei de vânzare este prezentat în anexa nr.12. 
(4) Nota de vânzare se va întocmi în trei exemplare, care vor fi distribuite astfel: 
a) originalul – la cumpărător; 
b) exemplarul al doilea – la ANPA; 
c) exemplarul al treilea – rămâne la cotor, la centrul de primă vânzare; 
Art. 23.(1) Colectarea peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice capturate în urma pescuitului 

comercial/recoltării manuale  unde nu sunt condiţii de amplasare a punctelor de debarcare se face în 
punctele de acostare, iar transportul de la punctele de acostare la centrele de primă vânzare se face 
cu mijloace de transport specializate autorizate sanitar/veterinar.   

(2) Punctele de acostare sunt locurile din care navele/ambarcaţiunile care deţin licenţă de pescuit 
pleacă la pescuit şi revin de la pescuit. Locaţia punctelor de acostare  va fi comunicată în scris 
filialelor regionale/Direcţiei politici şi inspecţii maritime ANPA la eliberarea autorizaţiei şi ori de câte 
ori apar modificări. 

 
 
 Capitolul III: Pescuitul comercial în Marea Neagră, cu excepţia ariilor naturale protejate 
 
Art.24.(1)  Perioada aferentă activităţilor de pescuit în Marea Neagră se calculează din momentul 

plecării navei / ambarcaţiunii de pescuit din portul de bază  spre zona de pescuit, până în momentul 
întoarcerii navei în portul de bază având recuperate uneltele folosite la pescuit, este multiplu de 24 de 
ore şi se exprimă în zile de activităţi de pescuit. 

(2) Pescuitul în Marea Neagra la scară redusă reprezintă pescuitul desfăşurat de către ambarcaţiuni 
cu lungime totala de până la 12 m  şi care nu utilizează unelte tractate. 

Art.25. (1) Toate navele de pescuit cu o lungime egală sau mai mare de 12 metri trebuie să fie 
echipate cu sistem de monitorizare prin satelit (VMS). 

(2) Navele de pescuit cu lungime totală mai mică de 15 metri sunt scutite de obligaţia de a echipa 
navele cu sistem de monitorizare prin satelit (VMS), dacă acestea:  

 (a) operează exclusiv în apele teritoriale; sau  
(b) nu se află pe mare pentru o perioadă mai lungă de 24 de ore între momentul plecării şi cel al 

întoarcerii în port. 
Art. 26. Sistemele de monitorizare prin satelit (VMS) şi de transmitere electronică a datelor trebuie 

să fie conectate în permanenţă în timpul cât nava se află în activitate pe mare. 
Art. 27. Înainte  cu două ore de a ieşi/intra în/din mare, ambarcaţiunile/navele de pescuit 

autorizate au obligaţia să anunţe inspectorul zonal ANPA. 



 

Art. 28. (1) ANPA ţine evidenţa tuturor ambarcaţiunilor de pescuit al calcanului si rechinului prin 
completarea Registrului de evidenţă în care se înscriu toate intrările  şi ieşirile ambarcaţiunilor. 

 (2) Modelul registrului de evidenţă a navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit este prezentat în anexa 
nr.13. 

Art. 29.(1) În timpul activităţii de pescuit comandanţii navelor de pescuit cu lungimi mai mari sau 
egale de 12 m au obligaţia de a completa zilnic Jurnalul de pescuit al Uniunii Europene aplicabil la 
Marea Neagră şi/sau jurnalul electronic de pescuit aflat la bord, în care este inclusă şi declaraţia de 
descărcare. 

 (2) Modelul Jurnalului de pescuit al Uniunii Europene aplicabil la Marea Neagră este prezentat în 
anexa nr.14. 

 Art.30.(1)Jurnalul de pescuit este transmis în format electronic la ANPA după încheierea ultimei 
operaţiuni de pescuit şi înainte de intrarea în port pentru navele de pescuit cu o lungime totala de 12 
m sau mai mare  şi în format de hârtie, până în data de 5 a fiecărei luni pentru luna anterioara,  
pentru ambarcaţiunile mai mici de 12 m.  

 (2) Sunt scutiţi de la transmiterea Jurnalului de pescuit în format electronic la ANPA  după 
încheierea ultimei operaţiuni de pescuit şi înainte de intrarea în port,  ambarcaţiunile de pescuit cu o 
lungime totala mai mica de 15 m dacă: 

 a) operează exclusiv în apele teritoriale ale statului membru de pavilion; sau 
 b) nu se află pe mare pentru o perioadă mai lungă de 24 de ore între momentul plecării şi cel al 

întoarcerii în port. 
Art.31.(1) Conducătorii navelor de pescuit cu lungimi mai mici de 12 m au obligaţia să completeze 

la întoarcerea în port jurnalul de pescuit costier. 
(2) Modelul jurnalului de pescuit costier este prezentat în anexa nr.15. 
 Art.32. Dispoziţiile art. 31 se aplică şi conducătorilor navelor de pescuit  care utilizează unelte 

fixe de tip talian.  
Art.33.(1) - Jurnalele de pescuit costier  se completează în 2 exemplare, care sunt distribuite 

astfel: 
a) originalul – se depune la ANPA până la data de 05 ale fiecărei luni; 
b) exemplarul  al doilea  - rămâne la cotor, la nava/ambarcaţiunea de pescuit. 
(2) Instrucţiunile de completare a jurnalului de pescuit pe suport de hârtie sunt prezentate în 

anexa nr.16, codurile uneltelor de pescuit comercial sunt prezentate în anexa nr.17.,iar codurile 
speciilor de peşti sunt prezentate în anexa nr.18. 

Art. 34-(1) Comandanţii navelor/ambarcaţiunilor de pescuit cu o lungime totală mai mare sau egală 
de12  metri angajaţi în activităţi de pescuit privind stocuri care fac obiectul unui plan multianual şi 
care sunt obligaţi să înregistreze electronic datele din jurnalul de pescuit trebuie să notifice ANPA, cu 
cel puţin 2 ore înainte de ora estimată de sosire în port, următoarele informaţii:  

(a) numărul de identificare externă a navei şi numele navei de pescuit; 
(b) numele portului de destinaţie şi scopul escalei, cum ar fi debarcarea, transbordarea sau accesul 

la servicii; 
(c) datele între care are loc ieşirea în larg şi zonele geografice relevante în care s-au efectuat 

capturi; 
(d) data şi ora estimată a sosirii în port; 
(e) cantităţile din fiecare specie înregistrate în jurnalul de pescuit; 
(f) cantităţile din fiecare specie care vor fi debarcate sau transbordate; 
(2) Comandanţii navelor/ambarcaţiunilor de pescuit calcan  şi rechin  trebuie să anunţe 

telefonic/SMS cu cel puţin două ore înainte ora ieşirii la pescuit  şi cu două ore înainte sosirea de la 
pescuitul calcanului.  

 Art. 35.-(1) Navele/ambarcaţiunile deţinatoare de autorizaţii de pescuit calcan au următoarele 
obligaţii:  

 
a)  să respecte zona/cota de pescuit alocată; 
b)  să descarce peştele capturat  în portul/punctul de debarcare arondat  şi să-l transporte 

obligatoriu la centrul de primă vânzare arondat;  
c) să folosească unelte (setci) cu latura ochiului egală sau mai mare de 400 mm. 



 

d) dimensiunea minimă pentru calcan la descărcare  să fie de cel puţin 45 cm(măsurată de la vârful 
botului până la capătul cozii), în conformitate cu prevederile  art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 850/98 
al Consiliului în ceea ce priveşte determinarea dimensiunii ochiurilor de plasă şi evaluarea grosimii 
firului plaselor de pescuit; 

e) să noteze în jurnalul  de pescuit data  şi ora lansării  şi virării setcilor de calcan si rechin, poziţia 
(latitudinea, longitudinea, adâncimea) de instalare a uneltelor (setcilor)  şi lungimea instalată a 
lavelor de setci, precum  şi numărul de persoane implicate în astfel de activităţi;  

f) să respecte perioada de prohibiţie a pescuitului de calcan conform prevederilor regulamentelor 
europene  în vigoare . 

g) să anunţe telefonic/SMS cu cel puţin două ore înainte ora ieşirii la pescuit  şi cu două ore  
înaintea sosirii de la pescuitul  calcanului . 

 h) în apele Uniunii Europene ale Mării Negre pescuitul se desfăşoară conform prevederilor 
Regulamentului anual (CE) de stabilire a posibilităţilor de pescuit pentru anumite resurse halieutice 
aplicabile în Marea Neagră. 

 (2) Pentru capturile de calcan si rechin la Marea Neagră, Jurnalului de pescuit  se completează şi 
se transmite la ANPA în maxim 48 de ore  de la descărcarea capturilor. 

(3)Toate capturile de calcan şi de rechin se înregistrează. 
Art. 36. Marja de toleranţă permisă în estimările înregistrate în jurnalul de pescuit cu privire la 

cantităţile în kilograme de peşte şi alte vieţuitoare acvatice păstrate la bord este de maxim 10 % 
pentru toate speciile. 

Art. 37. Speciile de peşti/moluşte/crustacee capturate la Marea Neagră sunt menţionate în 
jurnalele de pescuit utilizând codurile alocate fiecărei specii. 

Art. 38. (1). Comandanţii navelor de pescuit au obligaţia de a semnala prezenţa delfinilor în zona 
de pescuit, prin completarea fişei de semnalare a delfinilor. 

(2) Modelul fişei de semnalare a delfinilor este prezentat în anexa nr.19. 
(3) Fişele de semnalare a delfinilor sunt transmise la ANPA în termen de 48 ore, de la finalizarea 

activităţii de pescuit comercial. 
Art.39. Licenţele de pescuit comercial, autorizaţiile de pescuit comercial/autorizaţiile de pescuit 

calcan/autorizaţiile de recoltare moluşte  şi crustacee şi permisele de pescuit comercial emise 
anterior prezentului ordin îşi păstrează valabilitatea până la data expirării valabilităţii acestora. 

Art.40. Controlul respectării prevederilor prezentului ordin precum  şi  controlul documentelor 
prevăzute de acesta  se realizează de către personalul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi 
Acvacultură. 

Art.41. Anexele nr. 1 - 19 fac parte integrantă din prezentele norme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


