ANUNȚ
în atenția doritorilor de a obține dreptul la pescuit în obiectivele acvatice piscicole
naturale
Agenția de Mediu informează referitor la acordarea dreptului de a pescui în
baza bonului confirmativ de plată pentru permisul de pescuit de tip anual,
până la finele perioadei de prohibiție a pescuitului, pe segmentul fluviului
Nistru (sectorul de frontieră între Republica Moldova și Transnistria), de la satul
Purcari, r-nul Ștefan Vodă (marcaj de frontieră km 0571) și până la satul
Nimereuca, r-nul Soroca (marcaj de frontieră km 0204), precum și pe râurile
interne, care nu se află în zona de frontieră.
Eliberarea permiselor de pescuit sportiv, amator şi de agreement se va efectua în
felul următor:
1) Agenția de Mediu (or. Chișinău, str. Albișoara, 38) 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 (or. Bălți, str. Boris Glavan, 5) va elibera premise
pentru raioanele: Briceni, Edineț, Dondușeni, Drochia, Fălești, Florești,
Glodeni, Ocnița, Rîșcani, Sîngerei, Soroca;
3) Agenția de Mediu Sud (or. Cahul, str. Criviței, 26) va elibera premise
pentru raioanele: Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Ștefan
Vodă, Leova, Taraclia.
Doritorii de a obține permis de pescuit sportiv, amator și de agrement se pot
apropia la sediile sus-menționate în intervalul de timp:
De luni pînă vineri:
Primirea actelor - 0900-1200
Pauză - 1200-1300
Eliberarea actelor - 1300-1500
Date de contact:
Chișinău – tel. 079090561
Bălți – tel. 023131174
Cahul – tel. 029941831
Otaci – tel. 069681758
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 original 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.
Cont pentru achitarea plății pentru permisele de pescuit
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