
  
 

 
FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE PESCUIT SPORTIV 

Str. OctavianGoga nr. 7, jud Alba 
C.U.I. 28179632, CIS nr. 0075101 

web  site: www.frpsc.ro         e-mail: office@frpsc.ro 
Tel. 0768251997 

 
 

 

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE PESCUIT SPORTIV 

CRiTIERII ȘI CONDIȚII DE OMOLOGARE  

a bazelor sportive şi/sau a Unităţilor de practicare a sportului destinate activităţii de 
pescuit sportiv pe piste naturale sau amenajate la nivel naţional  

2022  

CUPRINS 

Articolul 1 - OMOLOGAREA 

Articolul 2 - CONDIŢII DE OMOLOGARE 

Articolul 3 - CRITERII DE OMOLOGARE 

Articolul 4 - Baze sportive/UPS discipline neolimpice 

Articolul 5 - Punerea în funcţiune (recepţia) bazelor sportive/UPS 

Articolul. 6 - Dispoziții finale   

DISPOZIŢII GENERALE  

 
 Prezentele norme sunt elaborate în conformitate cu prevederile art.78(3) din Legea 
educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului 
Ministrului sportulu. nr.359/27.04.2022, a Reglementărilor Federaţiei Internaţionale de Pescuit 
Sportiv FIPS-Ed privind activitatea de pescuit sportiv înape dulci, a Federației Internaționale 
de Pescuit cu muscă artificială (FIPS - Mouche) privind activitatea specifică, Federația 
Internațională de Pescuit în ape maritime FIPS- Mer și Federația Internațională de Casting.  
Ele stabilesc metodologia de omologare a bazelor sportive şi/sau a unităţilor de practicare a 
sportului destinate activităţii de pescuit sportiv și casting pe piste naturale sau amenajate din 
România în vederea obţinerii Certificatului de omologare.  
 

INTERPRETARE -  Termenii din prezentele norme au următorul înţeles: 

 
Lege: Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare 
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Bază sportivă: amenajare specifică ce cuprinde construcţii şi instalaţii destinate activităţilor 
de educaţie fizică şi sport, definite prin Lege 

Unitate de practicare a sportului (UPS) pentru pescuit sportiv și casting pe piste naturale: 
construcţie sau ansamblul de contrucţii şi/sau terenul amenajat în aer liber, inclusiv anexele şi 
dotările aferente, care au destinaţia şi sunt utilizate pentru practicarea uneia din ramurile 
sportive sau a uneia dintre probele sportive în conformitate cu cerinţele regulamentelor 
F.R.P.S. O unitate de practicare a activităţii pescuit sportiv pe piste naturale poate constitui o 
bază sportivă. Caracteristica determinantă a fiecărei unităţi (UPS) este dată de disciplina 
sportivă practicată.  

Bază sportivă omologată: baza sportivă care a obţinut omologări pentru cel puţin o unitate 
sportivă de practicare a sportului (UPS) din cuprinsul său. 

Pescuit Sportiv: Ramură sportivă ce presupune prinderea peștilor cu undița în scop de 
agrement, recreere și competiție. 

Competiţie oficială: competiţie desfăşurată conform regulamentelor F.R.P.S. şi inclusă în 
calendarul oficial. 

Manifestare sportivă: Competiție neoficială practicată pentru agrement, recreere sau 
performanță, fără clasificare sportivă. 

F.R.P.S.: Federaţia Română de Pescuit Sportiv 

BF: Biroul Federal al FRPS 

F.I.P.S. Ed.: Federaţia Internaţională de Pescuit Sportiv în ape dulci 

F.I.P.S.Mouche: Federaţia Internaţională de Pescuit Sportiv cu muscă artificială 

FIPS Mer: Federația Internațională de Pescuit în ape maritim   

I.C.S.F. - Federația Internațională Sportivă  de Casting 

Comisii desemnate: organisme de specialitate subordonate BF şi constituite pe domenii de 
activitate 

R.B.S.O.: Registrul Bazelor Sportive Omologate 

M. S.: Ministerul Sportului   

Articolul 1 – OMOLOGAREA 

1.1. Procedura omologării este o etapă obligatorie şi premergătoare înscrierii în 
Registrul Bazelor sportive omologate organizat de către Ministerul Sportului. Omologarea 
este operaţiunea tehnico-administrativă, de obţinerea căreia depinde dreptul de a 
organiza competiţii sportive oficiale şi înscrierea în Registrul Bazelor sportive omologate. 
1.2.Omologarea reprezintă atestarea îndeplinirii condiţiilor şi criteriilor  spaţiului pentru 
practicarea unei discipline sau probe sportive în conformitate cu prevederile 
regulamentare, inclusiv a dotărilor şi echipărilor acestuia, astfel încât baza sportivă sau 
UPS să poată fi folosită pentru activităţi sportive şi competiţii oficiale. Această atestare se 
face printr-un document specific - Certificat de omologare emis de către Federaţia 



  
 

Română de Pescuit Sportiv sau de către federaţiile internaţionale de specialitate (F.I.P.S. 
Ed, F.I.P.S.Mouche, F.I.P.S. Mer, I.C.S.F), în funcţie de nivelul activiţăţilor desfăşurate 
(naţional/internaţional). Certificatul de omologare se eliberează de către FRPS în cel mult 
30 de zile de la Hotărârea BF de recunoaştere a bazei sportive/UPS.  
1.3.Certificatul de omologare  este valabil pe un termen de trei ani de la data emiterii 
documentului, cu obligaţia menţinerii parametrilor pentru care s-a obţinut omologarea şi în 
cazul, în care, criteriile de omologare rămân neschimbate. Taxa de eliberare a 
Certificatului de omologare este stabilită de BF. 
1.4.După expirarea termenului de valabilitate a Certificatului de omologare, acesta trebuie 
reînoit. Titularii dreptului de proprietate sau deţinătorii cu orice titlu ai bazelor sportive sau 
UPS au obligaţia de a solicita o adeverinţă autorităţii care a eliberat certificatul prin care 
se constată că se menţin parametrii pentru care s-a făcut omologarea. Această procedură 
se va repeta la fiecare trei ani.  
1.5.F.R.P.S. organizează evidenţa Certificatelor de omologare eliberate într-un registru 
special şi arhivarea fişelor sintetice ale bazelor sportive/UPS destinate activităţii de 
pescuit sportiv și casting pe piste naturale. FRPS are obligaţia de a transmite la Ministerul 
Sportului Certificatele de omologare eliberate în luna anterioară, precum şi copiile fişelor 
sintetice ale bazelor sportive, respectiv ale UPS omologate.  
1.6.Federaţia Română de Pescuit Sportiv poate omologa o întreagă bază sportivă doar 
dacă aceasta este dedicată integral practicării unei singure discipline sau probe sportive. 
Dacă o unitate de practicare a sportului (UPS) îndeplineşte condiţiile, aceasta poate fi 
omologată la mai multe discipline/probe sportive. 
 
1.7.Tipurile principale de Unităţi pentru practicarea pescuitului sportiv pe piste naturale  
(UPS) sau amenajate din componenţa unei baze sportive sunt: 

- Piste de pescuit la crap (carpodrom) 

- Pistă de pescuit sportiv staționar 

- Pistă de pescuit le feeder ( cu subprobele aferente) 

- Pistă de pescuit sportiv pe gheață 

- Pistă de pescuit sportiv de pescuit la pești răpitori de pe mal 

- Pistă de Pescuit sportiv la pești răpitori din barcă 

- Pistă de pescuit sportiv la păstrăv cu momeli naturale 

- Pistă de pescuit sportiv în păstrăvării 

- Pistă de pescuit sportiv la muscă artificială 

- Pistă de Pescuit marin 

- Pistă de casting. 

 
 

1.8.Bazele sportive sau UPS destinate activităţii de pescuit sporrtiv pe piste naturale sau 
amenajate pot fi omologate pentru: 
a) activităţipentru pescuit sportiv de nivel internaţional  
b) activităţi pentru pescuit sportiv de nivel naţional 



  
 

c) activităţi pentru pescuit sportiv de nivel judeţean/local 
1.9.Federaţia Română de Pescuit Sportive este singura autoritate competentă pentru 
omologarea bazelor sportive sau a unităţilor de practicare a pescuitului sportiv pe piste 
naturale sau amenajate pe teritoriul României.  
1.10.Criteriile de omologare până la nivel naţional se aprobă prin Hotărâre a Biroului 
Federal, se revizuiesc sau se actualizează, după caz în conformitate cu prevedererile 
regulamentelor proprii şi ale Federațiilor Internaționale de practicare a uneia dintre 
disciplinele sportive. În termen de 5 zile de la aprobare acestea vor fi transmise la 
Ministerul Sportului şi membrilor afiliaţi ai FRPS. 
1.11.Titularii dreptului de proprietate sau deţinătorii cu orice titlu ai bazelor sportive sau 
UPS care deţin baze sportive omologate sau care urmează să fie omologate în vederea 
organizării şi desfăşurării activităţii de pescuit sportiv pe piste naturale sau amenajate se 
vor adresa F.R.P.S., conform prevederilor prezentelor norme, în vederea obţinerii 
Certificatului de omologare, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentelor 
norme.  
1.12.După expirarea acestui termen persoanele juridice de drept public sau privat 
proprietare, administratorii sau cu drept legal de folosinţă care nu s-au conformat pierd 
dreptul de a organiza activități sportive pe acele baze. În termen de 30 de zile, de la 
obţinerea omologării, aceştia vor depune la Ministerul Sportului cererea de înregistrare în 
RBSO cu respectarea termenului prevăzut de Ordinului nr. 359/24.04.2022. Ministerul 
Sportului, conform prevederilor Ordinului nr. 359/24.04.2022, ține evidența Bazeor 
sportive omologate în Registrul Bazelor sportive omologate. 
1.14.Pentru bazele sportive ce vor fi puse în funcţiune ulterior intrării în vigoare a 
Ordinului M.S. nr. 359/24.04.2022 persoanele juridice de drept public sau privat 
proprietare, administratorii sau cu drept legal de folosinţă vor depune la Ministerul 
Sportului cererea de înregistrare în RBSO, cu cel puţin 45 de zile înaintea datei de punere 
în funcţiune.  
1.15.Titularul dreptului de administrare sau folosinţă a bazei sportive/UPS omologate are 
obligaţia să respecte, pe toată perioada de funcţionare a acestora, condiţiile şi criteriile de 
omologare. Nerespectarea criteriilor de omologare se sancţionează cu suspendarea sau 
pierderea omologării. 

1.16.Titularul dreptului de administrare sau folosinţă a bazei sportive/UPS va solicita FRPS 
revizuirea omologării în următoarele cazuri: 

- Dacă doreşte schimbarea nivelului unei omologări deja obţinute 

- La apariţia unor situaţii ce conduc la nerespectarea condiţiilor pentru care a obţinut o 
omologare 

- La intervenţia unor modificări dispuse de F.R.P.S., federaţiile internaţionale de 
specialitate, Ministerului Sportului  şi/sau de modificări legislative. 

1.17.În cazul cererii de revizuire a omologării acordate, aceasta reprezentând cererea de 
reomologare a bazei sportive/UPS, FRPS se va proceda la o nouă atestare, în prezenţa 
titularului dreptului de administrare sau folosinţă şi se va elibera Certificatul de omologare. 
1.18.Revizuirea omologării acordate se poate face de către FRPS, în prezenţa titularului 
dreptului de administrare sau folosinţă, din oficiu, în cazul în care se autosesizează sau se 
primesc sesizări din partea utilizatorilor bazei sportive/UPS cu privire la degradarea condiţiilor 
tehnice, de dotare sau de confort. Acest act se poate finaliza cu suspendarea sau pierderea 
omologării, după caz. 

1.19.FRPS poate retrage sau anula omologarea acordată şi va transmite aceasta către 
Ministerul Sportului. Anularea omologării se face ori de cate ori se constată că pistele 
omologate, anexele şi instalaţiile nu mai corespund prevederilor regulamentare sau a expirat 



  
 

termenul pentru care a fost făcută omologarea. După remedierea cauzelor care au dus la 
anularea omologării, proprietarul pistei poate solicita reomologarea acesteia, cu respectarea 
prevederilor din prezentelecriterii și condiții de omologare.  
1.20.Cheltuielile de omologare a pistei, respectiv reomologare sunt suportate de către 
solicitant. 
1.21. În legătură cu omologarea pistei de pescuit sportiv, proprietarul trebuie să primească, în 
interval de 30 de zile, înştiinţarea scrisă cu privire la hotărârea luată de Biroului Federal al 
F.R.P.S. Membrii afiliaţi, precum şi Ministerul Sportului vor fi de asemenea informaţi, în scris, 
cu privire la această decizie. 

1.22.Obţinerea omologării se face în baza unei cereri scrise, conform modelului din Anexa 1, 
adresată de solicitant către F.R.P.S., depusă la secretariat, se constată printr-un proces 
verbal al comisiei desemnate şi se atestă prin eliberarea Certificatului de omologare. 

1.23.La cerere se anexează în mod obligatoriu următoarele documentele în copie autentificată: 

a) Documetele care reglementează regimul juridic al bazei, respectiv care demonstrează 
forma deţinerii în proprietate, administrare sau folosinţă; 
b) Fişa bazei sportive (Anexa 4 la Ordinul nr. 359/24.04.2022) sau, după caz fişa fiecărei UPS 
(Anexele 5a şi 5b la Ordinul nr. 359/24.04.2022). Pentru contrucţiile complementare practicării 
activităţii de pescuit sportiv pe piste naturale sau amenajate se vor prezenta fişe conform 
anexei 5c la Ordinul nr.359/24.04.2022;  
c) Dosarul prezentat va conţine:  
c.1.Planul construcţiei cu indicarea suprafeţei de practicare a pescuitului sportiv pe piste 
naturale sau amenajate, a degajamentelor şi a accesului pentru vizitatori;  
c.2.Planul nivelului cu anexele pentru sportivi (vestiare şi duşuri), în situaţia când acestea nu 
sunt cuprinse în planul menţionat anterior;  
c.3.Memoriul tehnic privind dotarea şi echiparea spaţiului destinat activităţii de pescuit sportiv 
pe piste naturale cu instalaţii specifice  
c.4.Alte documente conţinând date tehnice specifice activităţii pentru care se solicită 
omologarea. 

1.24.În situaţia în care documentaţia depusă este incompletă, poate fi completată în termen 
de 15 zile sub sancţiunea anulării şi clasării cererii de omologare. 

1.25.Deţinătorii bazelor sportive au obligaţia : 
a) de a notifica F.R.P.S. cu 30 de zile înainte de expirarea omologării şi de a solicita avizarea 
Certificatului RBSO la M.S.; 
b) de a sesiza F.R.P.S., în termen de 30 zile orice modificare intervenită în condiţiile de 
practicare a pescuitului sportiv pe piste naturale sau amenajate;   
c) de a comunica F.R.P.S. şi M.S. intenţia de schimbare a destinaţiei sau de desfiinţare a 
bazei sportive;  
d) de a solicita înregistrarea eventualelor modificări aduse bazei sportive. 
 
1.26. F.R.P.S. va publica şi va actualiza trimestrial situaţia bazelor sportive omologate pe site-
ul oficial al federaţiei. 

Articolul 2  CONDIŢII DE OMOLOGARE PENTRU ACTIVITATEA DE NIVEL NAŢIONAL 

2.1.Competiţiile oficiale de pescuit sportiv pe piste naturale sau amenajate se pot organiza 
numai în bazele sportive/UPS pentru care s-a eliberat Certificatul de omologare, indiferent de 
categoria competiţională.  
2.2.BF, la propunerea scrisă a Comisiei de omologare a FRPS decide în legătură cu 
recunoaşterea oficială a unei baze sportive/UPS destinate activităţii depescuit sportiv pe piste 
naturale în vederea organizării de competiţii oficiale, după ce persoanele juridice de drept 

http://www.bobsanie.ro/pagini/FRBS/regulamente/AnexeNormeOmologare/ANEXA%201%20la%20normele%20de%20omologare%20CEREREA.doc
http://www.bobsanie.ro/pagini/FRBS/regulamente/AnexeNormeOmologare/ANEXA%204%20la%20normele%20de%20omologare.pdf
http://www.bobsanie.ro/pagini/FRBS/regulamente/AnexeNormeOmologare/ANEXA%205A%20la%20normele%20de%20omologare.pdf
http://www.bobsanie.ro/pagini/FRBS/regulamente/AnexeNormeOmologare/ANEXA%205B%20la%20normele%20de%20omologare.pdf
http://www.bobsanie.ro/pagini/FRBS/regulamente/AnexeNormeOmologare/ANEXA%205C%20la%20normele%20de%20omologare.pdf


  
 

public sau privat proprietare, administratorii sau cei cu drept legal de folosinţă au îndeplinit 
prevederile prezentelor norme. 
2.3.În legătură cu omologarea FRPS/FIPS-Ed/FIPS Mouche, FIPSMer, nu îşi asumă 
responsabilitatea pentru exactitatea calculelor sau pentru executarea lucrărilor de construcţie 
sau restructurare/modificare a pistelor de pescuit sportiv ape naturale sau amenajate. Această 
responsabilitate revine proiectantului şi companiei de construcţii care le-au realizat.   
2.4.Această recunoaştere nu are nici o legătură cu vreo obligaţie de garanţie. 
2.5.Pentru punerea în funcţiune, preşedintele comisiei de omologare a FRPS va face o cerere 
către BF, în care va atesta îndeplinerirea cerineţelor şi criteriilor de omologare.  
2.6.Omologarea bazelor sportive/UPS destinate activităţii de pescuit sportiv pe piste naturale 
sau amenajate poate fi făcută numai cu respectarea, în mod cumulativ, a următoarelor condiţii 
regulamentare stabilite de F.R.P.S.: 
a) Pistele noi  trebuie să fie concepute în aşa fel, încât să poată fi folosite, fără impedimente 
pentru concursurile de pescuit sportiv pe piste naturale. Atât la proiectarea, cât şi la 
construcţia pistei, trebuie să se acorde o mare atenţie specificului mediului înconjurător şi 
problemelor legate de protecţia acestuia. Anexele şi toate dotările adiacente trebuiesc astfel 
concepute, încât costurile de întreţinere si de exploatare a pistei să fie menţinute la un nivel 
cât mai coborât şi să fie asigurată o bună utilizare post-competiţii a acestora. 
b) Să fie respectate reglementările de protecţie a mediului înconjurător când se pune 
problema alegerii terenului (zonei), proiectării şi exploatării pârtiei/pistei. 
c) În cazul omologării de nivel internaţional, contactul şi corespondenţa vor fi asigurate de 
către F.R.P.S., care, împreună cu organismul sportiv internațional, vor supraveghea 
anteproiectul, proiectarea propriu-zisă, construcţia, precum şi recepţia (punerea în funcţiune). 
d) Fiecare federaţie în parte FIPS Ed, FIPS Mouche, FIPS Mer, ICSF şi FRPS au desemnate 
câte o comisie special constituită în legătură cu activitatea de avizare a fazelor de proiectare, 
a proiectării în sine, a lucrărilor pe timp de vară şi a omologării. Aceste comisii oferă 
consultanţă gratuită, cu excepţia prevederilor legale privind cheltuielile de deplasare. Înainte 
de alegerea locului, persoanele juridice de drept public sau privat proprietare, administratorii 
sau cu drept legal de folosinţă vor invita reprezentanţii autorizaţi, respectiv forul care va 
acorda omologarea. Federaţia va fi invitată să efectueze o inspecţie, pentru a lua contact cu 
amplasamentele propuse şi a-şi exprima punctul de vedere ca for de specialitate. În legătură 
cu locurile propuse, se vor formula cereri în scris către FRPS şi se vor stabili care sunt 
documentele necesare, pe baza cărora sa fie posibilă, în continuare, începerea lucrărilor de 
proiectare. 
e) În faza de proiectare, FRPS/FIPS Ed/FIPS Mouche/FIPS Mer/ICSF, vor trebui consultate 
periodic. Alegerea locului de construcţie, precum şi conceptele de proiectare vor trebui 
aprobate de către comisiile desemnate. Proiectul unei de pescuit sportiv trebuie să fie realizat, 
în mod obligatoriu numai de către institute de proiectare specializate şi acreditate de FRPS 
sau federațiile internaționale, după caz. În mod obligatoriu, proiectul trebuie avizat de FRPS 
și/sau federațiile internaționale. 
f) Pista trebuie orientată, pe cât posibil, într-o zonă care să se asigure un acces uşor. Pe cât 
posibil, pista  trebuie adaptată la condiţiile naturale de relief. În scopul de a garanta utilizarea 
optimă este foarte important ca pista să fie amplasată în apropiere de un oraş sau într-o zonă 
dens populată.  
g) Pe întreg parcursul pistelor se vor amenaja platforme pentru juriu, delegaţi tehnici şi 
antrenori. Ele vor fi închise publicului. Locurile de amplasare a acestor platouri vor fi prevăzute 
încă din faza de proiectare. 
h) Se vor avea, de asemenea, în vedere incintele pentru controlul medical, controlul 
antidoping şi centrul de presă. Ele vor fi stabilite de comun acord între proiectant şi forul care 
omologhează, fiind admisă şi realizarea lor de o manieră provizorie, de tip temporar. 
i) Dacă în timpul competiţiilor oficiale de pescuit sportiv pe piste naturale sau amenajate, 
startul   se face prin comandă sonoră, este necesar un dispozitiv special în acest sens. 
2.7.Excepţiile apărute, după caz, vor fi aprobate de către Biroul Federal al FRPS după 
consultarea comisiilor tehnice şi la propunerea scrisă a comisiei de omologare a federaţiei sau 
de către federațiile internaționale, după caz.  



  
 

2.8.În vederea obţinerii omologării de nivel judeţean/local persoanele juridice de drept public 
sau privat proprietare, administratorii sau cu drept legal de folosinţă vor urma aceleaşi 
demersuri, vor depune la secretariatul FRPS documentele precizate, acestea vor fi analizate 
de Comisia de omologare şi vor fi aprobate de BF. În cazul în care, UPS îndeplineşte 
principalele condiţii şi criterii, se va elibera Certificatul de omologare. 

Articolul 3 - CRITERII DE OMOLOGARE 

 Piste de pescuit la crap (carpodrom) 

- Pistă de pescuit sportiv staționar 

- Pistă de pescuit le feeder ( cu subprobele aferente) 

- Pistă de pescuit sportiv pe gheață 

- Pistă de pescuit sportiv de pescuit la pești răpitori de pe mal 

- Pistă de Pescuit sportiv la pești răpitori din barcă 

- Pistă de pescuit sportiv la păstrăv cu momeli naturale 

- Pistă de pescuit sportiv în păstrăvării 

- Pistă de pescuit sportiv la muscă artificială 

- Pistă de Pescuit marin 

- Pistă de casting. 

3.3.Pistele de pescuit sportiv amenajate special pentru pescuit sportiv pot fi folosite pentru o 
singură probă sportivă sau mai multe probe sportive (combinate). Deținătorul acestora, va 
solicita FRPS omologarea pentru o singură probă sportivă sau mai multe probe sportive. 
3.4Toate pistele de pescuit sportiv pe ape naturale, aparținând statului sau persoanelor 
juridice de drept privat trebuie delimitate prin semne vizibile respectând și prevederile speciale 
din Legea pescuitului.   
Reguli de construcţii ale pistelor de pescuit sportiv 
3.5.Pistele combinate de pescuit sportiv pentru probele specifice pescuitului sportiv în ape 
dulci trebuie să aibă o lungime cuprinsă între 200 si 2.0000 m,în funcție denatura folosinței 
acestora (pentru nuvel de județ, național sau internațional). Standurile destinate sportivelor 
sau echipelor de sportivi trebuie să aibă dimensiunile specifice fiecărei probe sportive, 
conform schițelor atașate. 

- Pentru pescuit la crap (masculin și feminin) 

Apă 

 

12metri 

 

20 metri 



  
 

2 metri 

   Coridor de securitate 1,5 - 2 metri 

Distanța între standurile pentru pescuit sportiv la crap este cuprinsă între 35 și 50 metri, 
măsurată din centrul standului 

Pescuit la feeder 

3.6.Pentru pescuitul la feeder, standurile trebuie să aibă dimensiunile de 3-8 metri x 6 metri, 
iar distanța intre standuri trebuie să aibă lungimea între 15 și 30 metri x 6metri lățime . 

3.7.Pentru pescuitul staționar, standul trebuie să aibă dimensiunile 6x4 metri, distanța între 
standuri fiind între 10 și 15 metri 
3.8.Excepţiile apărute datorită topografiei terenului se vor aproba de BF la propunerea scrisă 
a Comisiei de omologare. 

3.9.Pistele pe ape naturale trebuie să aibă aceleași dimensiuni ca și cele menționate anterior, 
iar pentru pescuitul la pești răpitori pe apele ciprinicole ș pescuitul sportiv pe apele 
salmonicole trebuie să fie de 200 metri pentru fiecare pescar sportiv. 
3.10.Se pot organiza competiţii oficiale şi pe piste mai scurte, în fincție de numărul de sportivi 
sau echipe înscrise în competiții. 
3.11.În timpul desfăşurării unei competiţii oficiale sub egida FRPS, lungimea maximă apistei 
pe care se desfăşoară respectiva competiţie/lungimea utilizată  poate fi scurtată prin decizia 
juriului de concurs, cu acordul directorului de concurs, în cazul în care circumstanţe speciale 
impun această ajustare. 
3.12.Pentru pescuitul marin, este suficientă distanța între sportivi măsurată pe țărm de 40 me 
între fiecare  

3.13 Pistele de casting se delimitează pe porțiuni de teren drept, care să aibă minim 100 metri 
lățime și o lungime de 300 metri, cu posibilitatea amplasării dispozitivelor mobile pentru 
fiecare probă sportivă.Pot fi folosite și terenuri de fotbal de pe stadioanele omologate pentru 
probele scurte (aruncări la punct fix). 

3. 14 Pescuitul sportiv din barcă, se folosește exclusiv mediul natural. Trebuie însă prevăzută 
o zonă sau mai multe unde se pot lansa la apă bărcile (debarcader sau altă amenajare 
provizorie), atât pentru pescuitul sportiv în ape dulci, cât și pentru pescuitul maritim. 

3.15 Pescuitul sportiv în păstrăvării se practică în amenajări specifice (păstrăvării) și se 
omologhează în conformitate cu Regulamentele internaționale și naționale. Condițiile 
desiguranță, accesul sportivilor, oficialilor și spectatorilor se vor stabili la data solicitării 
omologării. 

 

REGLEMENTĂRI PRIVIND SIGURANŢA 

3.15.Pistele de pescuit sportiv, precum şi toate facilităţile care aparţin bazei sportive sau UPS 
trebuie să fie în aşa fel amplasate pentru a respecta standardele de siguranţă recunoscute la 
nivel internaţional. 
316.De-a lungul pistei trebuie prevăzute, între sectoare, platforme pentru arbitri și antrenori. 
Ele trebuie să fie la acelaşi nivel cu pista şi să aibă o lungime de cel puţin 3 metri. 
3.17.Dacă regulile de securitate la o pistă de pescuit sportiv sunt neglijate şi participanţii la 
competiţiile oficiale sunt expuşi la accidente tipice, acestea trebuie revizuite de delegatul 



  
 

tehnic pentru acordarea spre organizare a unei viitoare competiţii, după constatarea remedierii 
lor. 
3.18.În cazul în care măsurile luate nu sunt suficiente pentru a garanta standardele de 
siguranţă internaţionale, în timpul unui concurs, juriul, cu acordul cu delegatului tehnic poate 
dispune ajustările necesare ale pistei pe care se desfăşoară o competiţie oficială. 

Articolul 4 - Baze sportive/UPS discipline neolimpice 

 
 PISTA DE PESCUIT SPORTIV PE APE NATURALE 

4.1.Pista de pescuit sportiv pe ape naturale, are un traseu care urmează terenul natural. 
Are o lungime de cuprinsă între 800m şi 2000m. Se pot organiza competiţii oficiale şi 
pepistă scurtată, cu aprobarea BF la propunerea Comisiei tehnice de omologare. În acest 
caz, lungimea minimă trebuie să fie 400m. 
4.2. Lăţime: minim 10 m. 
4.3 Distanța de siguranță va fi de 2 metri 

4.3.Pentru pescuit sportiv de pe gheață, pista de competiție va fi delimitată prin semne 
vizibile și nu se poate desfășura competiția decât dacă gheața are minim 15 cm grosime. 

4.4.În cazul în care condiţiile meteorologice, cum ar fi zăpada, dezgheţul crează condiţii 
inegale pentru anumiţi sportivi în timpul unei manşe de concurs, organizatorii trebuie să 
asigure o echipă de lucru, disponibilă să uniformizeze şi să asigure o stare coerentă a 
gheţii de pe pistă pentru a asigura condiții egale pentru concurenți. 
4.5. Decizia privind măturatul zăpezii şi ritmicitatea intervenţiilor se va lua de către juriul 
de concurs, după consultarea directorului de concurs. Aceasta va fi anunţată tuturor 
echipelor, înainte de începerea unei manşe şi înainte de fiecare intervenţie. Modificările 
aduse suprafeţei gheţii vor fi gestionate de delegatul tehnic al respectivei competiţii. Orice 
schimbare adusă arbitrar în timpul desfăşurării unei competiţii este interzisă. 

4.6 Pescutul sportiv pe amenajările destinate acvaculturii și pe care se practică pescuitul 
sportiv ca activități de recreere și performanță, deținătorul este obligat ca pe perioada 
folosirii bunului deținut să elimine, cu acordul prorietarului, orice activitate de creștere și 
valorificare a peștelui de consum, pentru siguranța alimentară a consumatorului. 
Înscrierea în Registrul bazelor sportive omologate este obligatoriu. 

4.7 Pe canalele navigabile, dotate cu instalații de control și monitorizare a traficului, orice 
activitate de pescuit sportiv este interzisă. Administratorul poate însă delimita zone de 
pescuit sportiv în vederea omologării, cu asigurarea condițiilor de siguranță a 
participanților la activitățile de pescuit sportiv și a traficului navelor. 

4.8 Pe lacurile de acumulare destinate producției de energie electrică sau de alimentare 
cu apă potabilă pentru populație și pe care se practică pescuitul sportiv, deținătorul are 
obligația de a omologa în condițiile legii respectiva locație, anterior oricăror activități de 
pescuit sportiv. 

4.9 Pe lucrările de îmbunătățiri funciare și unde se poate practica pescuitul sportiv, 
administratorul/deținătorul este obligat să omologheze respectivele locații și să le înscrie 
în Registrul bazelor sportive omologate. 

4.10 În ariile naturale protejate, este permisă doar practicarea pescuitului sportiv și este 
singura activitate sportivă admisă. Pe zonele stabilite de către administratorii statului ai 
ariilor naturale protejate pentru pescuitul sportiv este interzisă practicarea pescuitului în 
scop comercial. 



  
 

 
Facilităţi la start 

 
4.6 .Pista trebuie să aibă toate dotările necesare la start, astfel încât să fie garantate 
desfăşurarea probelor de pescuit sportiv pe gheață. Zona amenajată  trebuie să poată fi 
delimitată, pe o suprafaţă de cca 2000m² cu ocazia competiţiilor, accesul fiind permis doar 
persoanelor autorizate. Utilizarea de walkie-talkie şi a telefoanelor mobile este interzisă în 
acestă zonă.  
4.7 .Detaliile care aparţin zonei de pescuit sportiv: 

- O suprafaţă de gheaţă orizontală pe care sportivul să poată sta aşezat pe scăunel  

- suprafața gheței trebuie să aibă minim 1 km;  

- Lățime pistei min. 200 metri 

- Distanța intre găuri, minim 5 metri 

4.8. Starul trebuie să fie prevăzut cu semnalizare luminoasă, acustică şi cu un ceas 
pentru cronometrarea timpului de concurs. 

Reglementări de siguranţă 

4.9. Pista de pescuit sportiv trebuie să fie selectată în aşa fel încât zonele expuse riscurilor să 
fie cât de sigure posibil şi să îndeplinească standardele de siguranţă recunoscute pe plan 
internaţional. 
4.10. Certificarea UPS destinate activităţii de pescuit pe ape naturale înghețate, în vederea 
organizării de antrenamente şi competiţii se va face în scris. În acest scop, va fi redactată o 
declaraţie care să cuprindă: „Pista a fost inspectată, în special starea sa şi asigurarea zonelor 
periculoase. În timpul inspecţiei pistei, s-a stabilit că, dacă se urmează procedeele uzuale , nu 
vor apărea riscuri privind siguranţa. Având în vedere cele mentionate pista de pescuit sportiv 
este declarată deschisă”. Locul, data, ora şi semnătura trebuiesc precizate pe acest document, 
anexă la procesele verbale ale unei competiţiei. Acest document trebuie semnat de către 
delegatul tehnic şi directorul de concurs înainte de începerea antrenamentului oficial. 
4.10. Un număr suficient de puncte de control echipate cu walkie-talkie sau alte mijloace 
adecvate de comunicare între oficiali, echipamente de curaţare a zăpezii (mături, lopeţi pentru 
zăpadă) şi steguleţe roşii (acestea se folosesc când din diverse motive startul este amânat) 
trebuie să fie amplasate de-a lungul pistei. 
 

Articolul 5  - Punerea în funcţiune (recepţia) bazelor sportive/UPS 

5.1.Pentru punerea în funcţiune a bazelor sportive/UPS destinate activităţii de pescuit sportiv 
pe ape naturale, preşedintele Comisiei de omologare a FRPS va face o cerere către BF, în 
care va atesta îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor de omologare. 
5.2.Comisia de omologare a FRBS decide în legătură cu acordarea omologării unei baze 
sportive şi/sau a unei UPS destinate activităţii de pescuit sportiv numai dacă au fost 
îndeplinite cumulativ următoarele: 
a)examinarea documetaţiei de proiectare 
b)inspecţia în timpul construcţiilor de vară 
c)avizarea proiectului de către designerii şi inginerii de construcţii specializaţi şi acreditaţi de 
FIPS Ed, FIPS Mouche, FIPS Mer, ISCF sau şi/sau FRPS 
d)avizarea organizării testării pistei de pescuit sportiv printr-o competiţie de cel puţin doi 
membrii ai Comisiei tehnice de bob-skeleton şi/sau sanie  omologare a FRPS    



  
 

e)competiţia de omologare trebuie să se desfăşoare pe durata a cel puţin patru zile, cu câte 
două sesiuni de testare pe zi, la care să particpe cel puţin câte trei sportivi/echipe  în toate 
probele, din componenţa a trei cluburi/naţiuni diferite. Sportivii/echipajele participante sunt 
nominalizate de către FRPS.  
5.3.După finalizarea testului cu succes, pista va fi omologată, respectiv, pentru baza 
sportivă/UPS se va elibera Certificatul de omologare prin care se atestă dreptul de practicare 
a uneia sau mai mutor discipline/probe sportive în conformitate cu prevederile regulamentare 
ale FRPS/FIPS Ed, FIPS Mouche, FIPS Mer, ICSF, inclusiv a dotărilor şi echipării acesteia, 
astfel încât ba6a sportivă/UPS poate fi folosită pentru activităţi specifice şi competiţii oficiale. 

Articolul 6 - DISPOZIŢII FINALE 

6.1. M.S. va recunoaşte, va finanţa şi va premia numai rezultatele obţinute în bazele sportive 
omologate. 
6.2. Prezentele norme au fost aprobate în Biroul Federal din data de 12 septembrie 2022 şi 
intră în vigoare după data aprobării. Odată cu intrarea în vigoare, orice dispoziţie contrară se 
abrogă. 

Pentru conformitate.  

Ștefan Popescu - președinte FRPS 

 

 

 

 

ANEXA 1: 

FORMULAR DE EVALUARE A BAZELORSPORTIVE/UPS DE PESCUIT SPORTIV 

Denumirea deținătorului (proprietar, administrator/drept de folosință) 

 
DETALII DE CONTACT 
Localitate 
Judet: 
Adresa (sediul social) 
Adresa (bază/UPS) 
Telefon fix 1 



  
 

Telefon fix 2 
Fax 
Web-site 
E-mail 
TRANSPORT 
Cel mai apropiat mijloc de transport in comun 
Cea mai apropiata Autogara 
Distanta estimativa pana la bază/UPS 

Ruta recomandata de la Autogara pana la locație 
Cea mai apropiata Gara 
Distanta estimativa pana la locație 
Ruta recomandata de la Gara pana la locație 
Cel mai apropiat Aeroport 
Distanta estimativa pana la sediu 
Ruta recomandata de la Aeroport pana la club 

FORMULAR DE EVALUARE A BAZELOR SPORTIVE/UPS DIN ROMANIA 

 Oficiali:  

 
Președinte structură sportivă 
Nume 
Prenume 
Telefon fix (birou; acasa) 
Telefon mobil 1 
Telefon mobil 2 
Adresa de corespondenta 
E-mail 
Director general / Manager  
Nume 
Prenume 
Telefon fix (birou; acasa) 
Telefon mobil 1 
Telefon mobil 2 
Adresa de corespondenta 
E-mail 
ACTIVITATE 
Numar de antrenori 
Numar de instructori 
Numarul de evenimente sportive desfasurate in incinta clubului in cursul anului precedent 
Numar de copii sub 10 ani inscrisi in programele dezvoltate de club 
Numar de legitimati FRPS ai clubului 
Numar de amatori nelegitimati la FRT legitimați de clubul sportiv 

 

Program de invatare a pescuitului sportiv: DA NU 
Cel mai mare eveniment sportiv desfasurat in incinta clubului in cursul anului precedent 
(numele evenimentului, numar de participanti) 
Nr total standuri/sectoare: 
Echipamente și nade(momeli): 
Pistele se închiriază? Daca da, care sunt tarifele: 



  
 

Alte facilități (terenuri de sport, Interner, saună, bazine de înot, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 2 

Informații despre baza sportivă 

Suprafață: 

Lungime: 

Lățime 

Număr de sectoate: 

Număr de standuri /sector/total 

Platforme pentru antrenori și/sau arbitri 

Spațiu pentru medic/salvare: 

Parcări: 



  
 

Spații destinate spectatorilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 3 Criterii de omologare 

Nivelul Internațional Național 
Finale 

Național 
semifinale, 
etc. 

Regionale Județean Local Amatori, 
agrement sau 
recreere 

Spatiu pentru 
birouri 
organizatori 
competiții 

Obligatoriu Obligatoriu Obligatoriu Obligatoriu Obligatoriu Obligatoriu Obligatoriu 

Vestiare 
separate 
bărbați , femei 
cu apă caldă în 
permanență 

Obligatoriu Obligatoriu Minim un 
vestiar 

Minim un 
vestiar 

Minim un 
vestiar 

Minim un 
vestiar 

Minim un 
vestiar 

Dușuri cu apă 
caldă în 
permanență 

Obligatoriu Obligatoriu Recomandat Recomandat Recomandat  Recomandat Recomandat 

Loc de odihnă 
pentru sportivi 

Obligatoriu Obligatoriu Recomandat Recomandat Recomandat Recomandat  Recomandat 

Restaurant/Bufet Obligatoriu Obligatoriu Recomandat Recomandat Recomandat  Recomandat Recomandat 
Grupuri sanitare 
Bărbați/Femei 

Obligatoriu Obligatoriu Minim un grup 
sanitar 

Minim un grup 
sanitar 

Minim un grup 
sanitar 

Minim un grup 
sanitar 

Minim un grup 
sanitar 

 

Prezentele Criterii și Condiții de omologre bazesportive/UPS se completează cu Normele 
metodologice aprobaate prin Ordinul Ministrului Sportului nr. 359/24.04.2022 



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL DE OMOLOGARE 
 

 
Intocmit azi, ................................. de membrii comisiei de omologare formata din: 
1. Dl/Dna ...................................................................., reprezentant al FRPS 
2. Dl/Dna ...................................................................., reprezentant al FRPS 
3. Dl/Dna ............................................................., reprezentant al deținătorului 
In conformitate cu informatiile mentionate in anexele 1, 2 si 3, referitoare la baza 
sportiva a  ........................................................., comisia de omologare a 
constatat urmatoarele cu privire la: 
1. Baza materiala (mentiuni cu privire la cladiri administrative, constructii, anexe, 
vestiare): 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
2. Piste de pescuit sportiv (numar de piste : dimensiuni, echipare, 
suprafata, delimitare): 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 



  
 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
3. Alte mentiuni: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Avand in vedere cele de mai sus, Comisia de omologare hotaraste: 
Omologarea bazei sportive (se va mentiona nivelul competitiilor care se pot organiza pe 
baza sportiva – internationale, nationale, regionale, judetene, locale, de amatori) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Omologarea provizorie a bazei sportive. (se va mentiona nivelul competitiilor care se pot 
organiza pe baza sportiva – internationale, nationale, regionale, judetene, locale, de amatori). 
Pana la data de ___________________ trebuie remediate urmatoarele aspecte, in caz 
contrar nu se vor definitiva procedurile de omologare. 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Neomologarea bazei sportive datorita neindeplinirii criteriilor de omologare (se vor detalia 
aspectele necorespunzatoare constate) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 



  
 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
In conformitate cu Ordinul Ministerului Sportului nr 359/24.04.2022, Federatia Romana de 
Pescuit Sportiv omologheaza baza sportiva pe o perioada de 3 ani de la data intocmirii 
procesului verbal de omologare, in urmatoarele conditii: 
a) Mentinerea parametrilor pentru care s-a acordat omologarea 
b) Mentinerea criteriilor de omologare 
Prezentul proces verba se incheie in 2 exemplare, unul pentru Federatia Romana de Pescuit 
Sportiv si unul pentru deținător. 

Comisia de omologare 

Dl(D.na). ………………………Dl(D.na)…………………………Dl(D.na). …………………… 


