Procedura de eliberare a actului ce acorda dreptul la pescuit
în obiectivele acvatice piscicole naturale
În conformitate cu prevederile Legii privind fondul piscicol, pescuitul și
piscicultura nr. 149 din 08.06.2006, dreptul la pescuit în obiectivele acvatice
piscicole naturale se acordă persoanelor fizice şi juridice în baza certificatului de
atribuire a cotei/cotelor de pescuit comercial, permisului de pescuit comercial,
permisului de pescuit sportiv, amator şi de agrement și autorizaţiilor de pescuit în
scop ştiinţific și de control, eliberate de către autoritatea emitentă – Agenția de
Mediu.
Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a actelor permisive pentru
agenții economici se stabilește de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin
autorizare a activității de întreprinzător.
Permisul de pescuit sportiv, amator şi de agrement
Permis de pescuit – act eliberat de Agenția de Mediu, autoritatea care eliberează
actele permisive în domeniul mediului pentru pescuitul comercial, sportiv, amator
şi de agrement în obiectivele acvatice piscicole naturale.
Permisul de pescuit sportiv, amator şi de agreement oferă dreptul de a pescui în
obiectivele acvatice piscicole naturale.
Permisul de pescuit este uninominal, netransmisibil, conține datele personale ale
titularului, tipul permisului (anual/o zi/pensionar) și este valabil în anul procurării.
Permisul de pescuit sportiv, amator şi de agrement se eliberează de către Agenția
de Mediu persoanelor fizice pe bază de cerere, în momentul prezentării
documentului confirmativ de plată și cu înscrierea în registrul de evidență a datelor
din buletinul de identitate al solicitantului și/sau din legitimația de pensionar.
Actele necesare pentru dobîndirea permisului de pescuit sportiv, amator şi de
agreement:
1. Buletin de identitate sau alt act care confirmă identitatea persoanei,
prezentate în origibal sau copie;
2. Legitimație de pensionar (în cazul pensionarilor);
3. Dovada achitării plății pentru permisul de pescuit solicitat (anual, o zi sau
pensionar).
Plata pentru permisul de pescuit se efectuează la ghișeele băncilor comerciale și
oficiile Poșta Moldovei.
Plata pentru eliberarea permisului de pescuit sportiv, amator şi de agrement
este în mărime de:
1. Pentru un an - 300 lei,
2. Pentru o zi - 30 lei,

În cazul pensionarilor:
1. Pentru un an - 150 de lei
2. Pentru o zi - 15 lei.
Dacă mărimea pensiei este mai mică decît mărimea stabilită a coşului minim de
consum, plata pentru permisul de pescuit sportiv, amator şi de agrement este în
mărime de:
1. Pentru un an - 30 de lei
2. Pentru o zi - 2 lei.
Coșul minim de consum stabilit pentru anul 2018 a constituit 1 895,7 lei.
Permisul este valabil pe perioada pentru care a fost solicitat și achitat – pentru o zi
sau pentru un an.
În conformitate cu Ordinul nr. 1 din 15 ianuarie 2019 cu privire la repartizarea
atribuțiilor de eliberare a permiselor de pescuit sportiv, amator și de agrement,
elaborat de Agenția de Mediu, eliberarea permiselor de pescuit sportiv, amator şi
de agreement se va efectua în felul următor:
1) Agenția de Mediu va elibera premise pentru raioanele: Anenii Noi,
Călărași, Criuleni, Dubăsari, Hîncești, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Rezina,
Strășeni, Șoldănești, Telenești și Ungheni;
2) Agenția de Mediu Nord (cu statut de direcție) va elibera premise pentru
raioanele: Briceni, Edineț, Dondușeni, Drochia, Fălești, Florești, Glodeni,
Ocnița, Rîșcani, Sîngerei, Soroca;
3) Agenția de Mediu Sud (cu statut de direcție) va elibera premise pentru
raioanele: Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Ștefan Vodă,
Leova, Taraclia.

Pescuitul în scop ştiinţific și de control
Pescuitul în scop ştiinţific şi de control se efectuează în orice perioadă a anului,
inclusiv în perioadele de prohibiţie, în orice loc, în conformitate cu
programele/planurile coordonate cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării şi în
baza autorizaţiilor speciale eliberate de autoritatea emitentă.
Pentru obţinerea autorizaţiilor de pescuit în scop ştiinţific și de control, instituţiile
care efectuează cercetări ştiinţifice depun la autoritatea emitentă următoarele
documente:
a) cererea în care se indică datele de identificare ale instituţiei de cercetare:
adresa juridică, datele de contact;
b) extrasul din planul de cercetare ştiinţifică, care să cuprindă lista cercetătorilor

ştiinţifici responsabili, cu indicarea temelor de cercetare aprobate, a termenelor şi a
domeniilor definite, lista personalului care va efectua pescuitul, precum și a
uneltelor şi a metodelor folosite la pescuit;
c) datele privind numărul de exemplare pe specii de organisme acvatice vii
solicitate pentru pescuit, cu argumentarea necesității acestui număr.
Autorizaţiile de pescuit în scop ştiinţific și de control se eliberează pentru un an
calendaristic.
Autoritatea emitentă suspendă autorizațiile de pescuit în scop științific și de control
în cazul în care titularul nu a respectat prevederile legislației în vigoare și condițiile
speciale prevăzute în autorizație.
Certificatul de atribuire a cotei de pescuit comercial și permisul de pescuit
commercial.
Persoanele fizice și juridice care practică activitate de întreprinzător și vor să
obțină dreptul de pescuit comercial în obiectivele acvatice piscicole naturale au
obligația să solicite și să obțină de la autoritatea emitentă un certificat de atribuire a
cotei/cotelor de pescuit comercial în baza cotelor anuale aprobate de către
autoritatea emitentă. În acest scop, solicitantul prezintă următoarele documente:
a) o cerere în care se indică denumirea, forma juridică de organizare, adresa
juridică, IDNO-ul solicitantului, numele, prenumele, adresa, seria şi numărul
buletinului de identitate, IDNP-ul conducătorului, sectorul/sectoarele de pescuit
conform listei aprobate, unitățile și mărimea laturii ochiului uneltelor de pescuit
care vor fi utilizate, numărul persoanelor angajate care vor realiza pescuitul;
b) lista angajaților care vor realiza pescuitul și copiile de pe ordinele de
angajare a acestora;
c) copiile de pe buletinele de identitate ale angajaților pentru care este
necesară eliberarea permiselor de pescuit comercial;
d) fotografia fiecărui angajat pentru care este necesară eliberarea permisului
de pescuit comercial.
Cererile sînt recepţionate anual, de la data publicării listei obiectivelor acvatice
piscicole naturale şi/sau a sectoarelor acestora în care va fi permis pescuitul
comercial în anul următor şi a cotelor anuale aprobate pentru pescuitul comercial,
pînă la data de 1 mai.
Certificatul de atribuire a cotei/cotelor de pescuit comercial, al cărui format
este aprobat de Guvern, poate fi eliberat persoanei fizice sau juridice fie pentru o
singură cotă, fie pentru mai multe cote obținute/cîștigate de aceasta și este valabil
timp de un an de la data eliberării.
Plata pentru o cotă de pescuit comercial constituie 9000 lei.
La eliberarea certificatului de atribuire a cotei/cotelor de pescuit comercial,
autoritatea emitentă eliberează gratis și permisele de pescuit comercial pentru
persoanele angajate de titularul certificatului, conform listei anexate la cerere.
Permisul de pescuit comercial are același termen de valabilitate ca și certificatul de
atribuire a cotei/cotelor de pescuit comercial, este individual, netransmisibil și nu
oferă titularului dreptul de a angaja personal auxiliar pentru activităţi de pescuit.

