
ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ A VÂNĂTORILOR ŞI 

PESCARILOR SPORTIVI MUREŞ 

 
REGULAMENTUL 

propriu privind practicarea pescuitului recreativ-sportiv 
în habitatele piscicole naturale concesionate, începând cu 

01.01.2018 
 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIȚII  GENERALE  
 

Art.1 în sensul prezentului regulament, conform OUG 23/2008, cu modificările și completările ulterioare, termenii și 

expresiile de mai jos au următoarele semnificații: 

Pescuitul este activitatea de extragere a resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale, cu respectarea 

măsurilor pentru protejarea, conservarea și regenerarea resurselor acvatice vii; 

Pescar sportiv - persoana fizică deținătoare a unui permis de pescuit recreativ/sportiv, eliberat de asociațiile de 

pescari sportivi legal constituite și care respectă aspectele de conduită morală 

Resursele acvatice vii sunt reprezentate de speciile de pești și alte viețuitoare acvatice destinate consumului 

uman, disponibile și accesibile în habitatele piscicole naturale ale României; 

Exploatare durabila - exploatarea resurselor acvatice vii prin metode și procedee care să asigure productivitatea 

și biodiversitatea pe termen lung a ecosistemelor habitatelor piscicole naturale; 

Captura - cantitatea de peste sau de alte viețuitoare acvatice pescuite ori recoltate din habitatele piscicole 

naturale, exprimata în kilograme sau în număr de exemplare; 

Pescuit ilegal - practicarea pescuitului fără respectarea reglementarilor în domeniul pescuitului; 

Autorizație de pescuit - actul administrativ prin care se autorizează o persoană fizică sau juridică să exercite 

activitatea de pescuit; 

Permis de pescuit - documentul individual și netransmisibil prin care se atestă dreptul de pescuit; 

 

 

CAPITOLUL II 

CONDIȚII  DE PRACTICARE A P ESCUITULUI RECREATIV /SPORTIV  
 

Art.2 (1) Practicarea pescuitului recreativ/sportiv în bazinele piscicole naturale enumerate în „Autorizația de pescuit 

recreativ sportiv” se exercită în baza permisului de pescuit recreativ/sportiv, emis de Agenția Națională pentru Pescuit și 

Acvacultură (ANPA) și eliberat de A.J.V.P.S. Mureș, a carnetului de membru pescar eliberat de A.J.V.P.S. Mureș, vizat la 

zi, a documentelor fiscale specifice și a prezentului Regulament. 

    (2). Calitatea de pescar sportiv este atestată de: 

a) Permisul de pescuit recreativ/sportiv emis de ANPA care este un document cu regim special, înseriat, nominal și 

netransmisibil și se eliberează anual. 

b) Carnetul de membru pescar eliberat de A.J.V.P.S Mureș care este un document cu regim special, înseriat, 

nominal și netransmisibil. 

 

Art.3 Tarifele și cotizațiile de pescuit recreativ pentru apele de șes și munte, se achită direct la sediile unităților și 

subunităților, cât și a magazinelor partenere (în curând și on-line). Pentru tariful și cotizația achitată, solicitanților li se 

eliberează documente fiscale legale (bonuri, chitanțe, sau facturi fiscale), precum și o copie a prezentului Regulament. 

 

Art.4 (1) Odată cu achitarea tarifului de pescuit recreativ, solicitantul își însușește regulamentul și condițiile de practicare 

a pescuitului recreativ pe apele administrate de A.J.V.P.S Mureș și consimte să se supună controlului reprezentanților 

A.J.V.P.S Mureș pe teren, în conformitate cu prevederile Legii privind pescuitul și acvacultura. 

 

                         (2) Se suspendă începând din 01.01.2018 reciprocitatea cu alte asociații de profil  
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Art.5 Tarifele de acces în zonele de pescuit atribuite pentru A.J.V.P.S. Mureș, enumerate în ,,Autorizația de pescuit 

recreativ/sportiv’’, pentru anul 2018 sunt următoarele: 

 

COTIZAȚII PENTRU MEMBRI A.J.V.P.S MUREȘ 2018 

1. COTIZAȚIE MEMBRU A.J.V.P.S MUREȘ  

a. Adulți – 40 lei 

b. Pensionari / Veterani de război/ Persoane cu handicap ușor – 30 lei 

c. Elevi / Studenți – 20 lei 

d. Copii sub 14 ani, precum și persoanele cu grad de handicap accentuat și grav – 10 lei (doar taxe administrative) 

 

  A DOUA VIZĂ (ŞES SAU MUNTE) – 20 lei 

 

2. CONTRIBUȚIE PENTRU PAZĂ ȘI AMENAJARE FOND PISCICOL – 40 lei 

Această taxă este obligatorie pentru toți membri cotizanți ai A.J.V.P.S MUREȘ cu excepția membrilor de la pct.1 lit. d.  

Alte costuri: – 5 lei carnet membru (pentru membrii noi) 

 

COTIZAȚII PENTRU PESCARII STRĂINI (nemembri): 

Persoana care nu dorește să devină membru este considerată  pescar străin (nemembru) și are libertatea de a alege una din 

variantele de mai jos : 

a. Cotizație pescuit 1 zi  – 50 lei; 

b. Cotizație pescuit 7 zile – 100 lei; 

c. Cotizație pescuit 3 luni – 200 lei; 

d. Cotizație pescuit 1 an  – 300 lei; 

 

 

CON DIȚI I  DE PR ACTI CA RE A P E SC UITUL UI RE CR EATIV /SPORTI V ÎN  APEL E COL IN ARE Ș I  DE ȘES  

 

Art.6 (1) Practicarea pescuitului sportiv în bazinele piscicole autorizate de ANPA se desfășoară în general de la răsărit și 

până la apusul soarelui. 

 

          (2) Zonele în care se practică pescuitul sportiv în timpul nopții sunt următoarele: 

a) Râul Mureș de la Reghin în aval până la limita de județ. 

b) Râul Târnava Mică de la Sângiorgiu de Pădure în aval până la limita de județ. 

c) Lacul Bezid. 

         (3) La pescuitul pe timp de noapte locul de pescuit va fi iluminat vizibil. 

 

 

 

Art.7 Practicarea pescuitului recreativ/sportiv în bazinele piscicole naturale enumerate în „Autorizația de pescuit recreativ 

sportiv” se desfășoară astfel: 

a) În 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). În 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) În 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 lăsa ustensilele de pescuit cu monturile în apă, sub supravegherea altcuiva sau nesupravegheate; 

e) Locul de pescuit (standul) nu poate depăși mai mult de 15m lungime pentru un singur pescar (cu maxim 4 

undițe/lansete); 

f) 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. 

 

Art.8 Reguli de protecția mediului ce trebuie respectate de membrii A.J.V.P.S Mureș în practicarea pescuitului 

recreativ/sportiv: 

a) să nu arunce și să nu depoziteze pe maluri, în albiile râurilor și în zonele umede, deșeuri de orice fel și să nu 

introducă în aceste zone substanțe poluante; 

b) să monitorizeze zona în care pescuiesc și sa informeze persoanele și instituțiile abilitate asupra tuturor cazurilor 

de poluare; 

c) să nu spele autovehiculele și covoarele în apele naturale; 

d) să dea tot sprijinul organelor abilitate pentru îndepărtarea efectelor de poluare și să acorde sprijin asociației în 

activitatea de evaluare a pagubelor produse prin poluarea apelor în zona de pescuit; 



3 

 

 

 
CON DIȚI I  DE PR ACTI CA RE A P E SC UITUL UI RE CR EATIV /SPORTI V ÎN  AP EL E DE MUNTE  

 

Practicarea pescuitului recreativ/sportiv în bazinele piscicole naturale de munte concesionate de către A.J.V.P.S, se 

desfășoară în baza permisului de pescuit ANPA împreună cu documentele fiscale specifice eliberate de A.J.V.P.S. Mureș 

după cum urmează: 

 

Art.9 Pe pâraiele (de ex. Răstolița, Gălăoaia și Bistra și afluenții lor) din zona montană, se pescuiește numai cu o singură 

undiță sau lansetă cu maximum două muște artificiale, iar pe râul Mureș este admisă folosirea unei monturi cu maxim 

două 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. 

 

Art.10 În apele de munte cu salmonide se pot reține de către un pescar maximum 5 bucăți/zi (din care 2 buc./zi din specia 

păstrăv INDIGEN  și 3 buc./zi din speciile păstrăv Curcubeu și Fântânel). 

 

Art.11 În cursurile de apă unde este instaurată zona C&R ( prinde și eliberează), pescuitul este permis numai cu momeli 

artificiale cu cârlige fără spin. Voblerele, lingurile, nălucile, etc. pot fi echipate doar cu un singur cârlig fără spin. 

a) Pescuitul salmonidelor în apele de munte este permis numai cu momeli artificiale; 

b) În zonele de protecție pentru Lostriță este strict interzis pescuitul cu voblere, linguri, năluci. 

 

Art.12 Pescuitul și reținerea exemplarelor de lostriță și lipan, chiar și a celor prinse accidental în apele în care 

conviețuiesc cu păstrăvii, este strict interzisă tot timpul anului. În cazul exemplarelor prinse accidental, acestea trebuie 

eliberate rapid și fără a fi scoase din apă. 

 

Art.13 Se pot reține capturile de păstrăv curcubeu și păstrăv fântânel cu lungimea minima de 20cm, iar de păstrăv indigen 

cu lungimea minimă de 25 cm. Exemplarele capturate ale căror dimensiuni sunt sub cele menționate mai sus, se eliberează 

de îndată în apă, în stare vie, la locul capturării. 

 

Art.14 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) 

 

Art.15 Exercitarea pescuitului recreativ în apele de munte este permisă numai în timpul zilei, de la răsăritul și până la 

apusul soarelui. 

 

Art.16 Practicarea pescuitului recreativ în sistem C&R* (prinde și eliberează) nu dă dreptul pescarului să rețină nicio 

captură asupra sa, peștii trebuind eliberați în cel mai scurt timp și cu grijă pentru a nu fi răniți. Nu pot fi reținute nici chiar 

exemplarele rănite accidental, dar iremediabil pentru a mai putea supraviețui. 

 

Art.17 Practicarea pescuitului recreativ/sportiv în apele de munte concesionate de către A.J.V.P.S Mureș se desfășoară 

după cum urmează: 

 

 

Denumire Zona admisă Zona interzisă 
Perioada 

admisă 
Zilele admise Observații 

1. Bistra 
Pr. Bistra 

Pr. Mijlocu 

Pr. Stegea 

Pr. Cofu 

Pr. Donca 
01.05. – 14.09 

Marți și Vineri C&R* 

Sâmbătă – Duminică 

reținere max. 5 buc/zi 

In perioada 01.05.-

05.06.2018 Practicarea 

pescuitului se efectueaza 

doar de pe mal ! 

2. Gălăoaia Pr. Gălăoaia Pr. Gălăoița 01.05. – 14.09 

Marți și Vineri C&R* 

Sâmbătă – Duminică 

reținere max. 5 buc/zi 

In perioada 01.05.-

05.06.2018 Practicarea 

pescuitului se efectueaza 

doar de pe mal ! 

3. Răstolița 

Pr. Scurtu 

Pr. Mijlocu 

Pr. Bradu 

Pr. Porcu 

 

Pr. Porcu-Brad 

Pr. Secu 

Pr. Tihu cu afluentii 

Zona de protecție pentru 

lostriță  - Pr. Răstolița de la 

baraj aval până la gura de 

vărsare, până la data de 

01.06. 

01.05. – 14.09 

Marți și Vineri C&R* 

Sâmbătă – Duminică 

reținere max. 5 buc/zi 
 

4. Iuhod Pr. Iuhod 
Pr. Sik 

Pr. Iuhodu Praidului 
01.05. – 14.09 

Sâmbătă 

Duminică 
 

5. Niraj 

inferior 

Pr. Niraj de la pod CFR 

spre Campul Cetatii 

pana la pod Dămieni 

Pr. Infundat 

Pr. Fanata 

Pr. Bekeci 

01.05. – 14.09 

Joi 

Sâmbătă 

Duminică 
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6. Mureș IV 

Râul Mureș de la 

puntea Andreneasa în 

aval până la pod CFR 

Deda 

Pod Sălard în aval până la 

puntea Andreneasa 

Pod Borzia (300m amonte și 

aval față de pod) 

05.06. – 31.12 

 

Marți, Vineri, 

Sâmbătă, Duminică 

reținere max 5 kg/zi 

5 buc. păstrăvi/zi 

 

7. Gurghiul 

inferior 

Pod Gurghiu-Confl. R. 

Mureș 
 01.05.–14.09 

Sâmbătă 

Duminică 
 

8. Glăjarie 
Izvoare-confl. R. 

Gurghiu 
 01.05.–14.09 

Sâmbătă 

Duminică 
 

9. Orșova 
Izvoare-varsare in R. 

Gurghiu 
 01.05.–14.09 

Sâmbătă 

Duminică 
 

10. Idicel Zaspad-confl. R. Mures  01.05.–14.09 
Sâmbătă 

Duminică 
 

11. Sebeș 
Izvoare-Conf. Pr. 

Sovata 
 01.05.–14.09 

Sâmbătă 

Duminică 
 

 

CAPITOLUL III  RĂSPUNDERI ȘI  SANCȚIUNI  
 

Art.18 Nerespectarea dispozițiilor prezentului Regulament privind practicarea pescuitului recreativ/sportiv în habitatele 

piscicole naturale de către persoane fizice sau juridice, atrage după caz, răspunderea administrativă, civilă sau penală, în 

conformitate cu prevederile legislației în vigoare. 

 

Art.19 Constatarea faptelor ce constituie contravenții și infracțiuni se face conform OUG 23/2008 cu modificările și 

completările ulterioare, respectiv Ord.60/2017, OUG 85/2016. 

 

Art.20 Sancțiunile din partea A.J.V.P.S. Mureș vor fi: 

- 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. 

- Propunerea de suspendare/excludere 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. 

- A.J.V.P.S. Mureș poate să retragă 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.Mureș 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. 

- Membrii pescari ai A.J.V.P.S Mureș 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. 

- Consiliul A.J.V.P.S. Mureș va dezbate şi va hotărî aplicarea sancţiunilor după regulamentul de practicare (în vigoare) 

a pescuitului recreativ elaborat și aprobat de către reprezentanții Adunării Generale a pescarilor mureșeni și a 

Statutului A.J.V.P.S. Mureș. 

 

CAPITOLUL IV REGULI GENERALE  
 

Art.21 În exercitarea pescuitului recreativ/sportiv, pescarii vor respecta următoarele reguli cu caracter general: 

 

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 fișei de captură cu ocazia vizării carnetului de membru; 

c) să cunoască speciile de pești care fac obiectul pescuitului recreativ/sportiv și să respecte dimensiunile minime 

legale de capturare (vezi anexa 3) 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 și a juvelnicului în capturarea și păstrarea peștilor este obligatorie. 
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Art.22 Zonele de protecție piscicolă 

(1) În conformitate cu Ordinul comun al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministrului Mediului, Apelor și 

Pădurilor, precum și al ANPA, privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului și a zonelor de protecție 

a resurselor acvatice vii, se interzice pescuitul în perioada 01 noiembrie - 15 martie în „zonele de iernare” și pe toată 

durata anului în „zonele de refacere biologică și a zonelor de protecție”. Vezi anexa 2. 

 

Harta cu zonele de iernare, respectiv zonele de refacere biologică și de protecție a resurselor acvatice vii se regăsește la 

sediile A.J.V.P.S și a magazinelor partenere sau pe site-ul  www.ajvpsmures.ro 

 

 

CAPITOLUL V 

DISPOZIȚII  FINALE  
 

Art.23 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 Mureș în 21.11.2017. 

 

Art.24 Prevederile prezentului Regulament se completează cu cele prevăzute în OUG 23/2008 și Legea 317/2009 privind 

pescuitul și acvacultura și Ordinul 60/2017, privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în 

vederea practicării pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale, cu excepţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării". 

 

Art.25 Prezentul Regulament poate fi modificat și completat în aceleași condiții, în funcție de modificările ce pot surveni 

în textul actelor normative în domeniu sau prin observațiile și propunerile membrilor pescari ai A.J.V.P.S. Mureș. 

 

Art.26 Personalul angajat al A.J.V.P.S. Mureș va lua la cunoștință de prevederile prezentului regulament. 

 

Art.27 Prezentul regulament va fi afișat la sediul A.J.V.P.S. Mureș, la sediile filialelor teritoriale și se va înmâna 

personalului de pază și control. 

 

Art.28 Constatarea faptelor ce constituie contravenții și infracțiuni se poate face de către paznicii de vânătoare și pescuit, 

de personalul desemnat de A.J.V.P.S și organele abilitate, iar aplicarea sancțiunilor se face de către personalul cu drept de 

control și inspecție din cadrul A.N.P.A., de către ofițerii și agenții din cadrul Politiei Române, de ofițerii și agenții din 

cadrul Jandarmeriei. În acest sens A.J.V.P.S. Mureș va încheia protocoale de colaborare și grafice de control privind 

respectarea pescuitului recreativ sportiv. 

 

Persoanele și instituțiile de contact pentru semnalarea evenimentelor și ale încălcărilor legislației în domeniul piscicol 

sunt: 

a) Conducerea A.J.V.P.S. Mures – ajvpsmures@yahoo.com – 0265-267.621 

b) Personalul de pază și control al A.J.V.P.S dl. Szabo Eugen – 0757-223.734 

c) I.J.J Mureş – cabinet@jandarmeria.ro – 0265-254.455 

d) I.P.J Mureş – cabinet@ms.politiaromana.ro – 112 

e) Agenția de Protecția Mediului – office@apmms.anpm.ro – 0265-314.984; 0265-314.987 

f) Garda de Mediu – cjmures@gnm.ro – 0265-315.007 / 0265-314.987 

g) A.N.P.A. (Agenția Națională de Pescuit și Acvacultură) – laszlo.bartha@anpa.ro – 0747-287.466 

 

 

  

DIRECTOR                                                                                                      21.11.2017 Tîrgu-Mureș 

ING. MUICĂ POMPEI EMIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ajvpsmures.ro/
mailto:ajvpsmures@yahoo.com
mailto:cabinet@jandarmeria.ro
mailto:cabinet@ms.politiaromana.ro
mailto:office@apmms.anpm.ro
mailto:cjmures@gnm.ro
mailto:laszlo.bartha@anpa.ro
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Anexa 1. Lista apelor concesionate de către A.J.V.P.S.MUREȘ 

 

 

Nr. 

crt. 
Denumire zona de pescuit Distanța Delimitare 

1. Râul Mureș 150 km CFR Com. Deda – lim. jud. Com. Chețani 

2. Pârâul Luț 27 km Localitatea Batoș – conf. R. Mureș 

3. Pârâul Beica 7 km Conf. Pârâul Nadașa – conf. R. Mureș 

4. Pârâul Șar 8 km Conf. Pârâul Allas – conf. R. Mureș 

5. Pârâul Lechința(Combol) 48 km Com. Crăiești – conf. R. Mureș 

6. Pârâul de Câmpie 12 km Conf. Pârâul Sarchii – conf. R. Mureș 

7. Pârâul Ațintiș 3 km Conf. Pârâul Cecălaca – conf. Mureș 

8. Pârâul Niraj 54 km Pod Damieni – conf. R. Mureș 

9. Pârâul Nirajul Mic 6 km Conf. Pârâul Bâra – conf. R. Mureș 

10. Pârâul Hodoșa-Tpatec 3 km De la km 3 amonte de conf. cu Târnava Mică 

11. Târnava Mică 96 km Lim. de jud. conf. P. Iuhod – com. Adămos 

12. Pârâul Solocma 3 km De la km 3 amonte de conf. cu Târnava Mică 

13. Pârâul Ghergheș(Vădeș) 3 km Loc. Vădeș - conf. Târnava Mică 

14. Pârâul Cușmad 10 km Lim. jud. Mures com. Sâng. De Păd. – conf. T. Mică 

15. Pârâul Vețca 3 km Loc. Bordesiu – conf. Târnava Mică 

16. Pârâul Nadeș 7 km Conf. pârâul Măgheruș - conf. Târnava Mică 

17. Gurghiul inferior 12 km Pod Gurghiu – conf. R. Mureș 

18. Glăjarie 12 km Izvoare – conf. Râul Gurghiu 

19. Orșova 16 km Vărsare in Râul Gurghiu 

20. Răstolița 68 km Izvoare – conf. R. Mureș 

21. Bistra 32 km Izvoare – conf. R. Mureș 

22. Gălăoaia 25 km Izvoare – conf. R. Mureș 

23. Idicel 38 km Zaspad – conf. R. Mureș 

24. Sebeș 21 km Izvoare – conf. Pârâul Sovata 

25. Iuhod 22 km Izvoare – Pod Sărățeni 

26. Nirajul Mic inferior 10 km Pod Lokodi – pod Damieni 

27. Mureș IV 25 km Tunel Sălard – pod Deda 

28. Lacul acumulare Bezid 416 ha  

 

 

 

 

Anexa 2. Zone de proteție începând cu 1.01.2018 

 

ZONE DE PROTECȚIE  Mal drept 

amonte 

Mal stâng 

amonte 

Mal drept 

aval 

Mal stâng 

aval 

1. Zone de iernare  - pescuitul interzis 1 noiembrie – 15 martie 

Râul Mureș, în zona localității Vălenii de Mureș, de la 

puntea de peste râu  în amonte 300 m până la curbă 

46o53’13.60”N 

24o47’33.23”E 

46o53’11.61”N 

24o47’31.90”E 

46o53’07.61”N 

24o47’19.59”E 

46o53’06.11”N 

24o47’21.74”E 

Râul Mureș, în zona localității Brâncovenești - prag beton 

Brâncovenești, 2000 m amonte, până la balastiera "Haneș" 

46°52'37.94"N 

24°46'36.81"E 

46°52'36.28"N 

24°46'38.47"E 

46°51'40.72"N 

24°46'08.08"E 

46°51'41.17"N 

24°46'12.61"E 

Râul Mureș, în zona localității Reghin, - 1600 m(de la 

confluența râului Gurghiu cu râul Mureș, până la 500m 

aval de „pragul” din localitatea Reghin)  

46°47'18.31"N 

24°43’22.90"E 

46°47'35.07"N 

24°43’27.27"E 

46°47'05.72"N 

24°43’02.78"E 

46°47'04.75"N 

24°43’04.73"E 

Râul Mureș,  în zona localității Chinari – 500m (250m 

amonte și aval față de curbă) – „la terenul de fotbal”  

46°36'11.51"N 

24°35'29.37"E 

46°36'11.70"N 

24°35'31.80"E 

46°36'01.31"N 

24°35'20.75"E 

46°36'00.02"N 

24°35'21.49"E 

Râul Mureș, în dreptul localității Cristești  (în spatele 

combinatului chimic Azomureș) – 1400m – de la țeava de 

gaz până la 250m aval de podul de cale ferată 

46o30’56.64”N     24o29’44.01”E 
46o30’35.90”N 

24o28’53.49”E 

46o30’33.28”N 

24o28’51.40”E 

Râul Mureș, în zona localității Morești – 1300m de la 

podul rutier, în aval până la podul de inele  

46o29’17.05”N 

24O26’24.52”E 

46o29’16.14”N 

24O26’27.40”E 

46O28’56.27”N 

24O25’38.03”E 

46O28’54.35”N 

24O25’40.58”E 

Râul Mureș, în zona localității Gheja, la podul de cale 

ferată 1000m (500m amonte și aval față de pod)  

46°27'40.16"N 

24°03'40.43"E 

46°27'39.97"N 

24°03'44.17"E 

46°26'07.59"N 

24°03'34.54"E 

46°26'06.80"N 

24°03'37.39"E 
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2. Zone de refacere biologică – pescuitul interzis tot anul (cu exceptia pârâului Răstolița*) 

Pârâul Răstolița*, de la gura tunelului de la baraj aval până 

la gura de vărsare; 15.09 – 1.06. zonă de reproducere 

lostriță 

47o 00’54.67”N  25o 01’32.04”E 46o 58’09.67”N  24o 59’19.45”E 

Râul Mureș între localitățile Sălard și Andreneasa - aprox. 

5.000 m (între pod Sălard și punte Andreneasa) -  zonă de 

protecție lostriță / Parcul Natural Defileul Mureșului 

46o57’07.20”N 

25o04’09.84”E 

46o57’06.03”N 

25o04’10.80”E 

46o57’46.15”N 

25o01’50.44”E 

46o57’45.52”N 

25o01’50.44”E 

Râul Mureș în zona localității Gălăoaia – podul Borzia - 

600m (300m amonte și aval față de pod) -  zonă de 

protecție lostriță 

46o58’17.93”N 

24o55’14.39”E 

46o58’15.90”N 

24o55’14.96”E 

46o58’14.04”N 

24o55’45.74”E 

46o58’11.03”N 

24o55’48.51”E 

Râul Mureș, în zona localității Petelea -  la ”curba” de la 

Petelea - 700m (450m aval și 250m amonte față de curbă)  

46°44'18.46"N 

24°42'26.13"E 

46°44'18.56"N 

24°42'29.90"E 

46°44'3.13"N 

24°42'15.09"E 

46°44'1.49"N 

24°42'16.79"E 

Râul Mureș, în zona localității Glodeni – la țeava de gaz– 

400m (200 m amonte și aval față de țeavă)  

46°39'27.55"N 

24°37'35.61"E 

46°39'26.37"N 

24°37'37.05"E 

46°39'20.50"N 

24°37'20.62"E 

46°39'19.71"N 

24°37'21.40"E 

Pârâul Șar, în zona localității Glodeni-2,5km- (de la 

scurgerea lacului Glodeni1 aval până la gura de vărsare în 

râul Mureș)  

46o39’47.47”N     24o36’00.51”E 46o38’46.44”N     24o36’48.18”E 

Râul Mureș, în zona localității Chinari - la țeava de gaz, - 

600m (400 m amonte și 200m aval față de țeavă)   

46°36’01.64"N 

24°35'18.12"E 

46°35'59.80"N 

24°35'18.12"E 

46°35'44.11"N 

24°35'08.82"E 

46°35'43.89"N 

24°35'12.43"E 

Pârâul Voiniceni, în zona localității Sântana – 570 m (de la 

gura de vărsare în râul Mureș amonte până la țeava de gaz)  
46o34’27.09”N     24o33’45.44”E 46o34’26.11”N     24o34’11.92”E 

Râul Mureș, în zona localității Tg. Mureș, amonte Baraj 

Priză1, inclusiv Brațul Mort și pârâul Cotuș(de la gura de 

vărsare amonte până la prima curbă, 680m) – 500m 

(amonte baraj până la „bacul de la Insula Partidului”)  

46°33'55.43"N 

24°34'10.90"E 

46°33'54.41"N 

24°34'13.17"E 

46°33'39.57"N 

24°34'02.52"E 

46°33'37.01"N 

24°34'03.71"E 

Râul Mureș, în zona localității Tg.Mureș – Baraj Priză1 – 

500 m – aval până la canalul de scurgere  
46°33'38.26"N  24°34'02.87"E 

46°33’32.15"N 

24°33'40.98"E 

46°33'43.89"N 

24°33’40.98"E 

Râul Mureș, în zona localității Tg. Mureș -  baraj Ady – 

600m (aval baraj până la al doilea dig de pietre)  

46°32'40.95"N 

24°31'53.15"E 

46°32'37.69"N 

24°31'56.36"E 

46°32'27.18"N 

24°31'32.20"E 

46°32'26.40"N 

24°31'34.50"E 

Râul Mureș, în zona localității Morești, "Sub pădure"– 

1600m ( amonte pod Morești până la prag cascadă)  

46°29'52.95"N 

24°27'23.60"E 

46°29'49.21"N 

24°27'23.24"E 

46°29'13.80"N 

24°26'23.58"E 

46°29'12.52"N 

24°26'26.65"E 

Râul Mureș, în zona localității Cuci – 500 m în aval de 

barajul termocentralei  

 

46o28’12.85”N  24o10’46.29”E 
46o28’17.19”N  

24o10’47.75”E 

46o28’16.25”N  

24o10’46.29”E 

Râul Mureș, în zona localității Chețani – 1600m (curbă 

amonte Chețani câte 800 m amonte și aval față de curbă)  

46°26'59.11"N 

24° 02'27.76"E 

46°26'59.21"N 

24° 02'25.49"E 

46°27'34.72"N 

24° 01'53.54"E 

46°27'32.77"N 

24° 01'53.33"E 

Râul Târnava Mică, în zona localității Sângeorgiu de 

Pădure – 550m (amonte pod rutier până la gura de vărsare 

a pârâului de evacuare a lacului Bezid)  

46o25’53.32”N 

24o50’57.17”E 

46o25’52.11”N 

24o50’56.96”E 
46o25’52.13”N    24o50’29.98”E 

Râul Târnava Mică, în zona localității Sângeorgiu de 

Pădure – 200m (aval pod cale ferată)  
46o25’59.84”N  24o51’19.34”E 

46o25’58.69”N  

24o51’12.05”E 

46o25’59.12”N  

24o51’12.05”E 

 

 

Anexa 3. Specii de pești – măsurarea se face de la vârful botului până la baza înotătoarei caudale 

 
Avat (Aspius aspius) 30 cm Novac (Hypophthalmichthys nobilis) 40 cm 

Babușcă (Rutilus rutilus) 15 cm Oblete (Alburnus alburnus) 12 cm 

Batcă (Blicca bjioerkna) 15 cm Plătica (Abramis brama) 25 cm 

Biban (Perca fluviatilis) 12 cm Păstrăv curcubeu (Oncorhynchus mykiss)  20 cm 

Crap (Cyprinus carpio) 35 cm Păstrăv fântânel (Salvelinus fontinalis)  20cm 

Caras (Carassius auratus) 15 cm Păstrav indigen (Salmo trutta fario) 25 cm 

Caracudă (Carassius carassius) 17 cm Roșioară (Scardinus erythrophtalmus) 15 cm 

Cosac (Abramis sp.) 25 cm Sânger (Hypophthalmichthys molitrix) 40 cm 

Cosaș (Ctenopharyngodon idella) 40 cm Scobar (Chondostroma nasos) 20 cm 

Clean (Leuciscus cephalus) 25 cm Somn (Silurus glanis) 50 cm 

Coregon (Coregonus sp.) 22 cm Șalău (Stizostedion sp.) 40 cm 

Fusar (Aspro streber) 12 cm Știuca (Esox lucius) 40 cm 

Lin (Tinca tinca) 25 cm Văduvița (Leuciscus idus) 30 cm 

Lipan (Thymallus thymallus) 25 cm  

Morunaș (Vimba vimba) 25 cm Broaște (Rana sp.) 30g/buc.  

Mreană (Barbus barbus) 27 cm Raci (Astacus sp.) 9 cm 

Mreană vânătă (Barbus meridionalis petenyi) 18 cm Scoică de râu (Unio pictorum) 8 cm 

 


