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Domnul DIMULESCU Nicolae, deta�at la Agentia Nationala pentru Pescuit �i Acvacultura pe functia 
publica de executie de consilier superior, care exercita cu caracter temporar functia publica de conducere 
de stat vacanta de pre�edinte-director general gradul II al A.N.P.A., 'in baza Ordinului M.A.D.R. nr. 
93/R/17.01.2019; 

In temeiul prevederilor: 
- Hotararii Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura �i functionarea Agentiei Nationale
pentru Pescuit �i Acvacultura, cu modificarile �i completarile ulterioare;
- Ordinului MADR nr. 670/2017 pentru aprobarea structurii organizatorice detaliate, a Regulamentului de
organizare �i functionare �i al statului de functii al ANPA;
- Ordinul MADR Nr. 1369/2018 privind caracteristicile tehnice, conditiile de folosire a uneltelor admise
la pescuitul comercial �i metodele de pescuit comercial 'in apele maritime �i continentale;
- Ordinul MADR nr. 807 /2016 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din
domeniul public al statului 'in vederea practicarii pescuitului comercial 'in habitatele piscicole naturale,
cu exceptia ariilor naturale protejate, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonantei de urgenta nr. 23/2008 privind pescuitul �i acvacultura cu modificarile �i completarile
ulterioare;
- Regulamentului (CE) NR. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem
comunitar de control pentru asigurarea respectarii normelor politicii comune 'in domeniul pescuitului, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Regulamentului (CE)nr. 404/2011 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr.
1224/2009 al Consiliului de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectarii
normelor politicii comune 'in domeniul pescuitului;
- Regulamentului (CE) nr 1380/2013 privind politica comuna 'in domeniul pescuitului, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Regulamentului (UE) 2058/2018 de stabilire, pentru 2019, a posibilitatilor de pescuit pentru anumite
resurse halieutice �i grupe de resurse halieutice din Marea Neagra.
- Planului National de lnspectie �i Control la Marea Neagra pentru anul 2019;
- Ordinului nr. 54/76/2019 privind stabilirea perioadelor si a zonelor de prohibitie a pescuitului, precum
si a zonelor de protectie si refacere biologica a resurselor acvatice vii in anul 2019;
- Ordinului nr. 1369/2018 privind caracteristicile tehnice, conditiile de folosire a uneltelor admise la
pescuitul comercial �i metodele de pescuit comercial in apele marine si continentale,

Avand fn vedere: 
Adresa INCDM "Grigore Antipa" Constanta nr. 2290/04.03.2019, 
Referatul de aprobare nr.2393/04.03.2019 privind stabilirea unor zone de interzicere a pescuitului de 
rapana in perioada de prohibitie la calcan, 

emite urmatoarea: 

DECIZIE 

Art. 1. Se interzice pescuitul speciei ,,Rapana venosa" cu beam-traul 'in perioada de prohibitie stabilita 
pentru calcan, respectiv 15 aprilie-15 iunie, dupa cum urmeaza: 
- Zona marina cuprinsa intre Periteasca - lnsula Sacalin din perimetrul Rezervatiei Biosferei Delta
Dunarii, fn perioada 15 aprilie-15 iunie 2019, delimitata de coordonatele:
- NV: 44°46'12.25"lat.N si 29°08'20.08' long.E;
- NE: 44°48'49.59"lat.N si 29°26'00.35"long.E;
- SE: 44°44'02.05lat.N si 29°28'07.06" long.E;
- SV: 44°42'18.56"lat.N si 29°10'25.44" long.E.
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- Zona costiera cuprinsa intre Cap Midia (44°20N) si Gura Portitei, sub izobata de 30 m, in perioada
15 aprilie - 15 mai 2019;
- Zona costiera cuprinsa fntre Gura Portitei �i Sulina, sub izobata de 30 m, fn perioada 16 mai - 15
iunie 2019;

Art.2. Restriqiile prevazute la Art.1 nu se refera la utilizarea metodelor de pescuit nedistructive, 
respectiv recoltarea rapanei manuala sau prin cu�ti, care ar putea fi efectuata �i 1n perimetrul ariilor 
marine protejate, cu avizul custodelui/administratorului. 

Art. 3. Directia Politici si lnspectii Maritime din cadrul ANPA va duce la 1ndeplinire prevederile prezentei 
decizii. 
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