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GHID INFORMATIV

„Domeniul piscicol este, indiscutabil, unul prioritar în activitatea Ministerului Mediului.
Putem lesne aprecia importanţa acestui sector prin prisma
activităţilor Serviciului Piscicol
de Stat, multe dintre care, deseori, scapă atenţiei publice.
Acţiunile de inspectare a reValeriu Munteanu,
surselor acvatice nu reprezintă
Ministrul Mediului
nici pe de parte unicele preocupări ale Serviciului Piscicol însă
au un impact benefic asupra percepției generale și a educației ecologice a populației.
Cu siguranţă, scopul primar al inspectorilor piscicoli
nu constă în creşterea numărului de amenzi aplicate, ci în
responsabilizarea cetățenilor, astfel ca braconajul piscicol
să fie combătut prin eforturi comune – ale Serviciului Piscicol şi ale societăţii civile.
Devotamentul şi abnegaţia inspectorilor, susţinute de
conducerea Serviciului Piscicol, oferă rezultate frumoase,
cu impact pozitiv asupra ihtiofaunei şi mediului în general. Dobândirea respectului cetăţenilor faţă de activitatea
inspectorilor de mediu rămâne a fi unul din dezideratele
noastre comune, care poate fi atins doar prin optimizare şi
reformare consecventă.
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„Cheia asigurării unei utilizări durabile a resurselor biologice acvatice este, în primul rând,
conștientizarea populației Republicii Moldova. Pentru protecția
ihtiofaunei într-un mod responsabil, este necesar blocarea diverselor impacturi antropogene,
în special pescuitul ilegal. IarVlad Ungurean,
pentru o gestionare integrată a
Director, Serviciul
resurselor pescăreşti, trebuie să
Piscicol
avem în vedere ansamblul mediu
– resursă – exploatare.
Cu regret, nu toți pescarii, cunosc și aplică măsurile de
prevenire a degradării stării resurselor piscicole, care vor
fi descrise în prezentul ghid. Astfel, se urmăreşte dezvoltarea de modele comportamentale responsabile privind
protecţia mediului acvatic și a ihtiofaunei bazinelor hidrografice Nistru și Prut.
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Obligaţiile şi drepturile Serviciului piscicol
Serviciul Piscicol este organul specializat al Ministerului Mediului, care conform Legii nr.149 din 08.06.2006
privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura, exercită supravegherea de stat asupra respectării legii menționate şi
a altor acte normative care reglementează pescuitul, asigură protecţia resurselor piscicole, efectuează măsuri de
ameliorare piscicolă şi de reproducere a peştilor, combate
braconajul în obiectivele acvatice piscicole naturale ale Republicii Moldova.
În comun cu instituţiile ştiinţifice de profil, determină
starea resurselor biologice acvatice şi propune spre aprobare cotele de pescuit comercial, ținând totodată și evidența hidrobionților pescuiți din obiectivele acvatice piscicole
naturale.
Activitățile care pun în pericol starea resurselor biologice acvatice sunt sistate de către Serviciul Piscicol și
sunt emise prescripții persoanelor fizice sau juridice de
a înlătura încălcările depistate care pun în pericol starea
resurselor biologice acvatice, iar în cazurile când are loc
afectarea resurselor acvatice, Serviciul Piscicol în comun
cu alte instituții științifice, calculează prejudiciul cauzat
resurselor biologice acvatice.
Cazurile de braconaj depistate sunt documentate de
către inspectorii Serviciului Piscicol și se întocmesc procese-verbale, se aplică amenzi și se încasează prejudicii, iar
în cazul în care termenii de achitare stabiliți sunt omiși de
către persoanele contraveniente, se prezintă în instanţa de
judecată materialele privind încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare. Hidrobionţii pescuiţi în mod ilicit, precum
şi uneltele, mijloacele de transport terestru şi acvatic, alte
obiecte utilizate în pescuitul ilicit sunt ridicate și păstrate
la depozitul Serviciului.
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Serviciul Piscicol mai are dreptul să controleze efectuarea lucrărilor în obiectivele piscicole naturale, precum:
captarea apei, adâncirea şi îndreptarea albiilor, instalarea
cablurilor şi conductelor, efectuarea exploziilor şi altele.
Nu în ultimul rând, Serviciul Piscicol eliberează permise de pescuit sportiv şi de amator şi permise de pescuit
persoanelor angajate de titularul autorizaţiei de pescuit comercial.

Legislația de mediu ce reglementează pescuitul
în obiectivele acvatice piscicole naturale
Pescuitul în obiectivele acvatice piscicole naturale de
pe teritoriul Republicii Moldova este reglementat în conformitate cu:
• Legea nr.149 din 08.06.2006 privind fondul piscicol,
pescuitul şi piscicultura
• Hotărârea de Guvern nr. 888 din 06.08.2007 privind
autorizarea pescuitului în obiectivele acvatice piscicole
naturale.
• Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind cooperarea în domeniul protecției
resurselor piscicole și reglementarea pescuitului în râul
Prut și în lacul de acumulare Stânca - Costești, semnat
la Stânca la 01.08.2003
• Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul protecţiei şi dezvoltării durabile a bazinului fluviului Nistru, semnat la Roma, la 29 noiembrie 2012,care
stabilesc o serie de reguli de pescuit în zonele limitrofe
dintre statele vecine.

pe teritoriul Republicii Moldova este
iniştri al Ucrainei privind colaborarea
6 privind fondul piscicol, pescuitul şi
viului Nistru, semnat la Roma, la 29
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precum și lacul de acumulare Costeşti-Stânca, bălţile Manta, lacurile Beleu şi Cahul, fluviul Dunărea, râurile Cogâlnic,
Cahul, Ialpug, cu excepţia obiectivelor acvatice artificiale
construite pe ele, sunt obiective acvatice piscicole naturale.
Obiectivele acvatice, aflate în gestiunea administrației
publice locale, private sau arendate, nu se includ în lista
obiectivelor acvatice naturale.

Reguli de pescuit

Pescuitul sportiv şi de amator – reprezintă o acțiune de
capturare a peştelui pentru consum personal, în scop recreativ şi sportiv.
În scopul utilizării durabile a resurselor piscicole este
necesar de a respecta următoarele reguli:
1. Pescuitul sportiv şi amator se permite cetățenilor și
rezidenților Republicii Moldova, contra plată, în obiectivele acvatice piscicole naturale, cu excepţia celor din perimetrul ariilor naturale protejate de stat şi zonelor prohibite
pentru orice pescuit.
2. Pescuitul se efectuează numai în cursul zilei, de la
răsăritul şi până la apusul soarelui, în bază de permis eliberat de Serviciul Piscicol.
3. Permisul de pescuit sportiv și amator nu oferă dreptul de a pescui în bazinele acvatice artificiale private sau în
lacurile din parcuri, inclusiv lacul de acumulare Ghidighici.

Costul unui permis pentru pescuitul sportiv şi amator
constituie:
• 300 lei pentru un an calendaristic şi 30 lei pentru o zi;
• pentru pensionari – 150 lei pentru un an calendaristic şi
15 lei pentru o zi;
• pentru pensionarii mărimea pensiei cărora este mai mică
decât mărimea coşului minim de consum stabilită în anul precedent – de 30 lei pentru un an calendaristic.
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MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

SERVICIUL PISCICOL

Cotorul
PERMISULUI nr.
Prețul: 300 lei

______________________________________________
(numele, pescarului)

__________________________________________
(prenumele pescarului)
__________________________________________
(nr. actului de identitate)

“_____”____________________________ 2016

MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

SERVICIUL PISCICOL

PERMIS NR.
Prețul: 300 lei
pentru pescuitul amator și sportiv în anul 2016
Bazinul: Nistru, Prut și acumulatoarele lor
__________________________________________________
(numele, prenumele pescarului)

_________________________________________

(nr. actului de identitate)

“_____”__________________________ 2016
L. Ș. ___________________ Director al Serviciului Piscicol
(semnătura)

4. Pescuitul sportiv și de amator se permite în râuri numai de pe mal, în lacuri, de pe mal și din ambarcaţiuni, iar în
timpul iernii, de pe gheaţă (cu excepţia gropilor de iernat).
5. Uneltele permise pentru pescuit sunt: undiţe de toate formele și sistemele, lansete, racile, mincioguri.
6. Numărul de cârlige pentru un pescar amator nu trebuie să fie mai mare de 5 la toate uneltele folosite, iar captura de pește, mai mare de 5 kg pe zi (cu excepţia cazurilor
când greutatea unui pește depășește norma stabilită). Pentru pescuitul racilor, un pescar amator nu poate utiliza mai
mult de trei racile, iar captura zilnică nu poate fi mai mare
de 30 de raci, fără dreptul de comercializare.
7. În timpul pescuitului de pe mal, o persoană poate să
ocupe un sector de mal de cel mult 10 m, iar pe gheaţă sau
din ambarcaţiuni, pe o rază de maximum 10 m.
8. La pescuitul sportiv și de amator se admite folosirea
momelilor naturale și artificiale. În calitate de momeală
naturală pot fi utilizate următoarele specii de pești: porcușor, biban, boarţă, guvid, murgoi bălţat, plevușcă, obleţ,
ghiborţ. Unei persoane i se permite să pescuiască pe parcursul unei zile până la 50 de pești pentru momeală.
9. Pescuitul sportiv și amator în amenajările piscicole
și în lacurile de acumulare unde se practică piscicultura și
pescuitul se efectuează în condiţiile stabilite de deţinătorii
sau administratorii acestor obiective.
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Important! Permisele de pescuit sportiv și amator se
eliberează doar de către Serviciul Piscicol, de luni până vineri între orele 08:00 și 17:00, cu întrerupere de la 12:00 la
13:00 la sediul central de pe stradela Mereni, 8, mun. Chișinău, sau în localitățile din țară al solicitare, pentru aceasta
este necesar de a contacta Inspecția Piscicolă din teritoriu.

Achitarea plății pentru pescuitul sportiv, amator și de
agrement, pentru anul 2017 va putea fi efectuată și on-line,
la terminalele de plată, la oficiile teritoriale ale Î.S. „Poșta
Moldovei”, la filialele băncilor comerciale. În momentul
aflării în preajma obiectivului acvatic, pescarul va fi obligat
să prezinte inspectorului Serviciului Piscicol doar actul de
identitate în baza căruia a fost achitată plata pentru obținerea dreptului de a pescui.

Dimensiunile minime ale peștilor
care pot fi pescuiți (reținuți)

Este esențial, ca un pescar sportiv/amator să poată
distinge cele mai frecvente specii de pești, care ajung în
cârligul undiței, mai mult ca atât, cunoașterea limitelor dimensiunilor la care specia dată poate fi reținută, reprezintă o măsură de conservare.
De ce este atât de importantă lungimea peștilor? Fiecare specie de pești devine matură odată ce atinge o anumită
lungime a corpului sau o anumită vârstă pentru reproducere.
Pentru a contribui la conservarea resurselor piscicole,
cercetătorii au stabilit dimensiunile minime (în centimetri) ale celor mai frecvente specii de pești și crustacee, care
se permit a fi pescuite în obiectivele acvatice piscicole naturale. Astfel, utilizând exemplul din imaginea de mai jos,
lungimea corpului se măsoară de la începutul gurii peștelui, până la baza înotătoarei caudale.

tor să poată distinge cele mai frecvente specii de pești,
, cunoașterea limitelor dimensiunilor la care specia dată
rvare. De ce este atât de importantă lungimea peștilor?
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• tarancă – 18,
• rac de râu – 10.
Se interzice pescuitul, păstrarea, prelucrarea şi
comercializarea peştelui şi a altor organisme acvatice
sub dimensiunile stabilite de lege.
Nerespectarea prevederilor legale atrage răspundere
administrativă şi penală.
Aplicarea amenzii nu scuteşte persoanele vinovate de
obligaţia de a repara prejudiciul cauzat resurselor biologice acvatice.
Uneltele de pescuit, mijloacele de transport terestru şi
acvatic, alte obiecte utilizata la comiterea încălcării prevederilor legii, precum şi peştele şi alte organisme acvatice
pescuite în mod ilicit, se ridică.

Interdicții

În fiecare an, ca măsură indispensabilă pentru asigurarea restabilirii rezervelor de pești, are loc instituirea
unei perioade de prohibiție a pescuitului, în care, orice gen
de pescuit este interzis. Această perioadă se stabilește de
către Serviciul Piscicol în coordonare cu Academia de Științe a Moldovei și cu statele vecine.
Fiecare pescar sportiv și amator trebuie să cunoască și să respecte următoarele interdicții:
• pescuitul cu utilizarea substanţelor narcotice şi toxice, materialelor explozibile, curentului electric, uneltelor
înţepătoare, armelor de foc sau pneumatice, pescuitul prin
gonire, lovire cu prăjina, cu ostia, cu jupuitorul, pescuitul
cu ajutorul aparatelor de iluminat, cu producerea zgomotului, cu ecrane cu toate felurile de plase şi ave, de asemenea cu năvodul şi volocul;
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● pescuitul, sportiv şi de amator de pe mijloace de
transport acvatic fără numere de înmatriculare;
● folosirea mijloacelor de transport acvatic de către
persoane particulare în obiectivele acvatice piscicole naturale în perioada de prohibiţie şi în locurile interzise pentru
pescuit;
● pescuitul pe tot parcursul anului:
- la 500 m în amonte şi în aval de podurile de peste
fluviul Nistru şi râul Prut;
- pe distanţa de 1 km de ambele părţi ale gurilor şi pe
cursurile ce se revarsă în râul Prut şi fluviul Nistru, pe o
distanţă de 5 km de la confluenţă, în braţul Turunciuc pe
cursul apei pe o distanţă de 5 km de la ramificaţie;
- în golful Goian;
- în lacul Beleu;
- în fluviul Nistru în sectoarele de la satul Naslavcea pe
o distanţă de 10 km în aval şi de la barajul lacului de acumulare Dubăsari, până la podul Chişinău-Poltava; în amonte de la barajul Centralei Hidroelectrice Dubăsari până la
km 380;
- în lunca Ohrincea a râului Răut;
- în albia veche a râului Prut de la barajul nodului hidrotehnic Costeşti-Stânca până la confluenţă cu albia principală;
- în râul Prut pe o distanţă de 3 km în aval şi de 500 m
în amonte de barajul nodului hidrotehnic Costeşti-Stânca:
● pescuitul la orice specie de peşti pe toată perioada
de prohibiţie, inclusiv şi la speciile de răpitori;
- în obiectivele acvatice piscicole naturale este interzis, în tot cursul anului pescuitul speciilor incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova: nisetrul, cega, păstruga,
morunul, ţigănuşul, lostrița, anghilă europeană, beldiță comună, mreana vânătă, caracuda, văduviţa, sabiță, cernușcă,
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babușcă pontică, lin, mihalț, caspiosomă, cnipovicia-cu-coada-lungă, răspăr, șalău-vărgat, fusarul, pietrarul, zglăvoaca
răsăriteană, morunaşul (în bazinul fluviului Nistru).

Sancțiuni în cazul nerespectării regulilor de
pescuit și protecție a resurselor acvatice

În scopul protecției resurselor biologice acvatice, pentru a preveni și combate încălcările pescarilor indisciplinați, Codul Contravențional al Republicii Moldova prevede
următoarele amenzi:
Articolul 114. Încălcarea regulilor de protecţie a resurselor piscicole şi a regulilor de pescuit
Alineatul (1) Încălcarea regulilor de protecţie a resurselor piscicole se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de
unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă
de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
Această amendă se aplică persoanelor care pescuiesc
fără permis de pescuit eliberat de către Serviciul Piscicol.
Alineatul (2) Încălcarea regulilor de pescuit, cu excepţia pescuitului în obiectivele acvatice aflate în gestiune privată, dacă fapta nu constituie infracţiune, se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale
aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 300 de
unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
De cele mai multe ori această amendă se aplică pentru nerespectarea regulilor de pescuit, chiar dacă pescarul deține permis de pescuit.
Alineatul (4) Acţiunile specificate la alin.(1) însoţite de
pescuitul ori de distrugerea unor specii valoroase de peşte
şi de plante acvatice sau a altor reprezentanţi ai faunei şi
florei acvatice se sancţionează cu amendă de 150 de uni-
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tăţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de
la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei
juridice cu privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
Această amendă se aplică în cazul în care pescarul a
capturat o specie de pește inclusă în cartea roșie.
Alineatul (5) Pescuitul cu utilizarea curentului electric,
a explozivilor, a substanţelor otrăvitoare, narcotice sau reactive de orice fel se sancţionează cu amendă de la 100 la
150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu
amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată
persoanei juridice.
Odată cu aplicarea unei amenzi poate fi stabilit și un
prejudiciu, în funcție de peștele capturat ilegal. Astfel, prejudiciul cauzat resurselor biologice acvatice prin practicarea pescuitului ilegal se calculează în conformitate cu anexa nr. 2 a Legii nr. 149 din 08.06.2006 privind fondul piscicol,
pescuitul şi piscicultura, iar valoarea prejudiciului poate fi
cuprinsă în intervalul 1-225 unități contravenționale, o
unitate contravențională este echivalentă cu 20 MDL.
Este de menționat, că în conformitate cu Codul Penal
al Republicii Moldova, la articolul 234 se menționează,
că îndeletnicirea ilegală cu pescuitul, vânatul sau cu alte
exploatări ale apelor, cu utilizarea substanţelor explozive
şi otrăvitoare sau a altor mijloace de nimicire în masă a
faunei, dacă aceasta a cauzat daune ce depăşesc 200 de
unităţi convenţionale, se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 700 unităţi convenţionale sau cu muncă
neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de
ore, sau cu închisoare de până la 1 an, iar persoana juridică
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1.000 la 3.000
unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita
o anumită activitate.
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Date de Contact
LINIA FIERBINTE 078803303
Site oficial
e-mail
Facebook

Adresa poștală

Subdiviziunea

telefoanele de
contact

Anticamera

022472420

http://www.sp.gov.md
sp@sp.gov.md
Serviciul Piscicol de
Stat
mun. Chișinău, str-la
Mereni 8
e-mailuri

sp@sp.gov.md

Direcția Inspectare, reglementare și autorizarea pescuitului
Șef direcție

022472420
078900671

Șef serviciu
Inspector principal

078803308
078803312

sp@sp.gov.md

Serviciul Inspectare și protecție a resurselor biologice acvatice

Inspector principal sectorul Briceni-Edineţ

Inspector principal sectorul Rîşcani-Glodeni
Inspector principal sectorul Nisporeni-Hînceşti
Inspector principal sectorul Leova-Cantemir
Inspector principal sectorul Cahul
Inspector principal sectorul Soroca-Floreşti
Inspector principal sectorul Şoldăneşti-Rezina
Inspector principal sectorul Orhei-Criuleni

Inspector principal sectorul Căuşeni-Ştefan Vodă

078803309
078803304
078803301

079907791

078803314

079907778

079900792

079900794

078803310

sp@sp.gov.md

spbriceniedinet@
gmail.com

spriscaniglodeni@
gmail.com
spnisporenihincesti@
gmail.com
spleovacantemir@
gmail.com
spcahul@gmail.com

spsorocafloresti@
gmail.com
spsoldanestirezina@
gmail.com
sporheicriuleni@
gmail.com

spcausenistefanvoda@gmail.com
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Echipa Serviciului Piscicol

Lacul de acumulare Dubăsari, s. Holercani

Lacul de acumulare Dubăsari, s. Holercani

GHID INFORMATIV
INFORMATIV
GHID

Plasa monofilament
monofilament
Plasa

Plase
Plase din
din monofilament
monofilament interzise
interzise pentru
pentru pescuit
pescuit
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Braconaj în perioada de prohibiție.
Fluviul Nistru, s. Șerpeni, Anenii Noi

Vânătoarea subacvatică.
Fluviul Nistru, s. Lalova, Rezina

GHID INFORMATIV
GHID INFORMATIV
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Undiță electrică.
Fluviul Nistru,
s. Cerlina, Soroca

Undiță electrică.
Braconaj înFluviul
perioada
de prohibiție.
Nistru,
s. Cerlina, Soroca
Fluviul Nistru, s. Șerpeni, Anenii Noi

Verificarea comercianților de pește.
Verificarea comercianților de pește.
Piața Centrală, mun. Chișinău
Piața Centrală, mun. Chișinău

20
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Lacul de acumulare Costești-Stânca

Lacul Beleu, s. Slobozia Mare, Cahul

