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REGULAMENT PRIVIND PRACTICAREA PESCUITULUI RECREATIV SPORTIV 
 

I. CONDITII DE PRACTICARE A PESCUITULUI RECREATIV/SPORTIV 
 
Art.1. Practicarea pescuitului recreativ/sportiv în bazinele piscicole naturale enumerate se exercită obligatoriu în baza permisului               
de pescuit recreativ/sportiv emis de Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură (ANPA) eliberat de A.J.V.P.S. Neamț si a carnetului                   
de membru pescar eliberat de A.J.V.P.S. Neamț vizat la zi. Calitatea de pescar sportiv este atestată de permisul de pescuit                    
recreativ/sportiv emis de ANPA care este un document cu regim special, înseriat, nominal si netransmisibil si se eliberează                  
anual precum si carnetul de membru pescar eliberat de A.J.V.P.S Neamț care este un document cu regim special, înseriat,                   
nominal si netransmisibil.  
Art. 2. Tarifele si cotizatiile  de pescuit recreativ/sportiv pentru apele de ses si munte, se achită direct la sdiul AJVPS Neamt.  
Art. 3. Prin achitarea tarifului de pescuit recreativ/sportiv, solicitantul îsi însuseste regulamentul si conditiile de practicare a                 
pescuitului recreativ/sportiv pe apele administrate de A.J.V.P.S Neamț si consimte să se supună controlului reprezentantilor               
A.J.V.P.S Neamț  în conformitate cu prevederile Legii privind pescuitul si acvacultura.  
Art. 4. a. Tarifele de acces în zonele de pescuit atribuite  A.J.V.P.S. Neamț pentru anul 2021 sunt următoarele:  
- cotizatie membru A.J.V.P.S. Neamt pt. barbați 18-64 ani - femei 18-59 - 150 lei/an; 
- cotizatie membru A.J.V.P.S. Neamt pt. barbați 64-74 ani - femei 60-70 - 75 lei/an;  
- cotizatie membru A.J.V.P.S. Neamt pt. elevi - studenti - persoane cu dezabilități -  75 lei/an; 
- cotizatie pentru barbati si femei 75-79 ani – 40 lei/an; 
- copii cu varsta pana in 10 ani (10 ani inclusiv) care sunt insotiti de parinti cu permis ANPA si carnet de membru A.J.V.P.S. Neamt au                          
acces la  pescuit  cu titlu gratuit; 
- cotizatie membru A.J.V.P.S. Neamt pt. persoane cu varsta de peste 80 ani - veteran de razboi - 20 lei/an.  
- taxa de inscriere pentru persoanele care vor sa devina membri A.J.V.P.S Neamț este de de 100 lei, de la aceasta taxa fac exceptie                        
membri vânători ai A.J.V.P.S. Neamt.  
 

b. Tarifele de acces în zonele de pescuit atribuite A.J.V.P.S. Neamț pentru anul 2021 pentru persoanele care nu sunt membri                     
pescari ai A.J.V.P.S. Neamt, nu au domiciliul în județul Neamț si poseda permis ANPA sunt: 
- cotizatie pescuit (taxa acces)1 zi -  15 lei (pt. pescarii posesori de permis ANPA alb); 
- cotizatie pescuit 7 zile -  40 lei; 
- cotizatie pescuit 1 lună -  150 lei. 
PESCARII CARE NU SUNT MEMBRI A.J.V.P.S. NEAMȚ SUNT OBLIGATI SA ELIBEREZE TOTI PESTII CAPTURAȚI (sistemul               
catch&release - fara retinerea pestilor), cu evidentierea capturilor in fisele de captura, conform Art.2(3), ordin 60/2017, rubricile                 
„exemplare retinute” vor fi barate, acestia vor primi fisa de captura la achitarea cotizatiei - cotizatiile se achita anticipat la sediu                     
AJVPS Neamt. 
  

II. SISTEMUL DE  EVIDENTA SI  RAPORTARE  A CAPTURILOR  PRIN  CARNETE  DE  CAPTURA 

 A. Carnetul de captură/Fișa de captură reprezintă un formular nominal tipizat având următorul format: 

 
 B. Transmiterea/preluarea datelor din carnetul de captură /fisa de captură se va realiza astfel: 
- voluntar / prin copie foto transmisă pe adresa: ajvps.neamt@yahoo.com; 
- voluntar / prin copie foto transmisă pe numărul de telefon: 0754511609; 
- obligatoriu / la procurarea unui nou carnet în cazul completării integrale; 
 - obligatoriu / la sfârşitul anului calendaristic, la sediul A.J.V.P.S. Neamț prin copii foto; 
- in cazul transmiterii datelor în format electronic pescarul va comunica obligatoriu numele, prenumele şi CNP în vederea identificării. 
C. Neprezentarea carnetului de captură sau necompletarea la începutul partidei de pescuit a datei şi zonei de pescuit constituie o                    
încălcare a Regulamentului de practicare a pescuitului recreativ și se sancționează cu ridicarea dreptului de a pescui pe o perioada de                     
30 zile. 
D. La finalizarea rubricilor din carnetul de captură, sau în cazul pierderii carnetului, pescarul are obligația de a procura un nou                     
carnet. 
 

III. CONDIȚII  DE  PRACTICARE  A  PESCUITULUI  RECREATIV / SPORTIV 
 

1.  APE COLINARE SI DE SES : Raul Bistrita  (baraj Reconstructia - limita jud. Bacau) 
a)  in apele din zona colinară și de șes cu maximum 4 undițe sau 4 lansete cu câte 1 cârlig fiecare la stilul “staționar” (rubesiană,                      
bologneză, match – stil englezesc, vargă), in cazul pescuitului la răpitor sau a stilului “feeder”cu coșuleț sau momitor, montura poate                    
avea maxim 2 cârlige;  
b) pentru pescuitul cu muscă artificială este admisă folosirea unei monturi cu maxim 2 muște artificiale, la capăt fiind legat un                     
dop plutitor „tip buldo”, dacă în locul dopului plutitor, se folosește o momeală artificială tip „vobler” (sau altă momeală artificială cu cârlig),                      
atunci montura poate avea doar 1 muscă artificială legată în fața acestuia;  
 
c) in apele din zona colinară și de șes un pescar sportiv poate reține maximum 5 kg de pește/zi sau numai un singur                  
pește, daca greutatea lui depășește 5 kg; 
d) nu se pot ocupa sau reţine locuri (standuri) de pescuit pentru pescarii care nu sunt la faţa locului, nu există locuri ocupate                      
dinainte/rezervate sau locuri destinate cuiva, nu se pot lăsa ustensilele de pescuit cu monturile în apă sub supravegherea altcuiva                   
sau nesupravegheate, balizele si orice alte forme de marcare regulamentara a locului de pescuit, vor fi recuperate din apa inainte                    
de parasirea locului (standului). 
e) locul de pescuit (standul) nu poate depăși mai mult de 10m lungime pentru un singur pescar (cu maxim 4 undițe/lansete), locul                     
(standul) este ocupat de primul venit! 

Se va 

completa: 
DATA, LOC SI 
NUMĂR ORE 

PESCUIT 

Instrucțiuni: 

- data şi locul se completează obligatoriu la începutul         

partidei de pescuit, în cazul in care nu există capturi          

rubricile aferente se barează. 

- peştii sub dimensiunea minimă legală şi       

pestii cu greutatea maximă de peste 5 kg se         

eliberează obligatoriu. 

Specia: număr de 
exemplare 

lungime 
medie 

greutate 
totală 

capturi 
record 

Observații 

Ex. reținute      

Ex.eliberate      
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2. APE DE MUNTE : lacurile : Bicaz, Pangarati, Reconstructia, Vaduri si Batca Doamnei + raul Bicaz, Bicajel si Bistrita (baraj 
Bicaz -lac Pangarati) 
a) in apele curgătoare şi stătătoare din zona montană, numai cu o singură undiţă cu cel mult 2 cârlige sau cu o lansetă (este                     
admisă folosirea unei monturi cu maxim două muște artificiale sau se poate folosi o momeală artificială “tip vobler sau altă momeală                     
artificială cu cârlig/ancoră); 
b)  pescuitul salmonidelor în apele de munte este permis numai cu MOMELI ARTIFICIALE  (pastravii capturati la momeli naturale                  
in apele de munte se eliberează de îndată în apă, în stare vie, la locul capturării); 
c) in apele de munte cu salmonide se pot reţine de către un pescar cel mult 10 bucăţi în total, din speciile: păstrăv indigen /                      
curcubeu / fântânel cu dimensiunea minima de 20 cm; 
d) pescuitul celorlalte specii de pești, altele decât salmonidele, prezente din zona de munte, se face în concordanță cu perioadele de                     
pescuit permise și cu cele de prohibiție stabilite anual prin ordin al agenției naționale pentru pescuit și acvacultură ANPA, in concluzie un                      
pescar sportiv poate reține in apele de munte maximum 5kg de pește/zi sau numai un singur pește, daca greutatea lui depășește                 
5kg. EXEMPLU de specii ce pot fi retinute in conformitate cu limita minima legala pentru retinere : babusca = 15cm / biban =                       
12cm / crap = 35cm / caras = 15cm / clean = 25cm / morunas = 25 cm / mreana = 27cm / oblete = 12cm / platica = 25cm /                               
rosioara = 15cm / scobar = 20cm / salau = 40cm / stiuca = 40cm / vaduvita = 30cm). 
 

*pentru retinerea capturilor, se vor folosi obligatoriu numai juvelnice confectionate din materiale textile sau sintetice si agrafe                 
(metalice/plastic) pentru pestii rapitori (stiuca, salau, biban), este strict interzisa pastrarea pestilor in juvelnice din plasa de sarma, in                   
galeti, sticle si orice alti recipienti inproprii pastrarii capturilor vii. 

**pescarii care pescuiesc din apă sau din barcă au obligativitatea la solicitarea organelor de control să iasă la mal și să                     
prezinte documentele solicitate, monturile si exemplarele de pește prins, inclusiv din bagaje. 

***fiecare pescar are obligaţia de a prezenta permisul de pescuit, carnetul de membru pescar si dovada platii si carnetul de                    
captura (in cazul membrilor) sau dovada platii si fisa de captura (pentru nemembri). Persoanele supuse controlului au obligatia sa                   
permita accesul la ambarcatiunile de pescuit, uneltele de pescuit, corturile sau constructiile anexe, mijloacele de transport, si sa puna la                    
dispozitia personalului cu drept de control toate documentele si miljoacele necesare indeplinirii functiei de inspectie. 
 
 
3. PENTRU NERESPECTAREA CONDIȚIILOR DE PRACTICARE A PESCUITULUI RECREATIV / SPORTIV ÎN APELE             
ADMINISTRATE DE CATRE A.J.V.P.S. NEAMT SANCTIUNILE SUNT : 
a) avertisment scris - suspendarea dreptului de pescuit și retragerea carnetului de membru pescar pe termene determinate:                 
pentru 3 luni, pentru 6 luni, pentru 1 an, în afara perioadelor de prohibiție; 
b) propunerea de suspendare/excludere de către inspectorul zonal A.N.P.A. pentru suspendarea / retragerea permisului de               
pescuit eliberat de A.N.P.A. Contestațiile se depun la sediul filialei teritoriale A.N.P.A., în termen legal; 
 c) A.J.V.P.S. Neamt poate sa RETRAGA dreptul de acces pe apele aflate in gestiune, celor care nu respectă prezentul                 
regulament. La constatarea abaterilor, controlorii autorizați de A.J.V.P.S. Neamt au obligația de a reţine carnetele de membru pescar și                   
a obiectelor care fac dovada abaterii, braconajul în orice formă, comercializarea peştilor sau nerespectarea prezentului regulament,                
duce la sancţionarea până la excluderea din rândul membrilor acestei asociaţii în afara sancţiunilor date de celelalte autorităţi; 
d) membrii pescari ai A.J.V.P.S. Neamt care sunt depistați că pescuiesc prin metode interzise (exemplu : parașută, greblare,                  
harponare, cu două cârlige la stilul staționar, etc.) li se va reține carnetul de membru, se va anula și retrage calitatea de membru                       
pentru minim 1 an. 
e) A.J.V.P.S. Neamt isi rezerva dreptul de a refuza accesul pe apele administrate pentru persoanele care nu respecta                  
regulamentul privind   PRACTICAREA PESCUITULUI RECREATIV/SPORTIV. 
f) A.J.V.P.S. Neamt isi  rezerva  dreptul  de a exclude din Asociatie  membri pescari care nu respecta STATUTUL  si   prezentul 
regulament. 
 

4. REGULI  GENERALE  PRIVIND  EXERCITAREA  PESCUITULUI  RECREATIV / SPORTIV 
a) să ia cunoștință de zonele instituite pentru protecție și să respecte marcajele și regimul special al acestor zone; 
b) să ofere informații referitoare la capturile realizate în cursul unui an și zona unde le-au realizat prin completarea și predarea                     
carnetului / fișei de captură cu ocazia vizării carnetului de membru (sau in momentul finalizarii rubricilor din carnet); 
c) să cunoască speciile de pești care fac obiectul pescuitului recreativ/sportiv și să respecte dimensiunile minime legale de capturare                   
(Ordin 342/2008) precum și perioadele de prohibiție pentru fiecare specie, conform prevederilor legale; 
d) dimensiunile capturilor se măsoară de la vârful botului până la baza înotătoarei caudale; 
e) să prezinte montura cu care pescuiesc, în momentul controlului; 
f) se eliberează obligatoriu, de îndată peștii capturați accidental, care nu sunt agățați de gură, indiferent de dimensiune; 
g) se interzice practicarea stilului “harponat/greblat” indiferent de montura folosită (năluci artificiale, cârlige nr.mare, etc.), iar peștii                 
capturați care prezintă semne proaspete de „harponare/agățare”vor constitui probă la întocmirea dosarului penal; 
h) să facă dovada că pescuiesc cu momeală naturală sau artificială, fiind interzis pescuitul cu cârligul “gol”; 
i) să nu arunce pe maluri, în albiile râurilor, în lacuri și în zonele umede adiacente, deșeuri de orice natură; 
j) să informeze de urgență persoanele sau instituțiile abilitate asupra cazurilor de poluare sau catastrofe naturale și sa acorde sprijin                    
acestora pentru evaluarea pagubelor și atenuarea efectelor distructive asupra fondurilor de pescuit; 
k) deținerea și folosirea minciogului/gripului și a juvelnicului în capturarea și păstrarea peștilor este obligatorie. 
 

5. DISPOZIȚII  FINALE 
a) prezentul REGULAMENT a fost elaborat în conformitate cu legislația din domeniul pescuitului și acvaculturii, în vigoare și a                   
fost adoptat în ședința reprezentanților Adunării Generale ai Pescarilor A.J.V.P.S. Neamt; 
b) prevederile prezentului REGULAMENT se completează cu cele prevăzute în OUG 23/2008 și Legea 317/2009 privind pescuitul și                  
acvacultura (cu modificările și completările ulterioare) și Ordinul 60/2017, privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al                  
statului în vederea practicării pescuitului recreativ în habitatele piscicole natural; 
c) personalul angajat al A.J.V.P.S. Neamt va lua la cunoștință de prevederile prezentului regulament; 
d) constatarea faptelor ce constituie contravenții și infracțiuni se va face de către paznicii de vânătoare și pescuit salariati                   
A.J.V.P.S. Neamt si de către personalul cu drept de control și inspecție din cadrul A.N.P.A., Inspectoratul de Politie si Jandarmerie. 
 
 

Presedinte, Director, 
Neculai ROBU Amedeo DUMBRAVEANU 


