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Ghid de utilizare a Sistemului Informațional
Automatizat:

În acest sistem, puteți solicita un permis de pescuit sportiv, amator și de agrement în 
obiectivele acvatice piscicole naturale din Republica Moldova, prin:

 înregistrarea cererii,
 achitarea contului generat pentru cerere (opțiuni implementate prin 

sistemul guvernamental de plăți MPay: online cu un card bancar sau 
numerar) și

 obținerea (verificarea) permisului de pescuit pentru perioada solicitată în 
cerere.

Sistemul asigură emiterea permiselor de pescuit atât pentru cetățenii RM (în continuare - 
rezidenți) cât și pentru cetățeni străini (în continuare – nerezidenți) în regim 24/7/365.

Pentru o experiență pozitivă de utilizare a SIA e-Pescuit, vă recomandăm înainte de 
inițierea procesului să aveți al îndemână următoarele:

1 – Un dispozitiv electronic cu acces la resursele internet (PC, Laptop, Tablet PC sau 
smartphone);
2 – Un act de identitate valid;
3 – Un card bancar valid tip VISA sau MasterCard dacă intenționați să faceți achitarea 
online și telefonul mobil cu numărul pe care primiți codul de validare a tranzacției 3D-
secure.  

Întregul proces durează (în dependență de viteza de acces la internet și viteza de 
procesare a tranzacțiilor bancare) între 5 și 15 minute.

Sistemul prestează următoarele servicii în regim automatizat:

1 – Înregistrează și procesează cererile pentru persoane fizice, rezidenți și 
nerezidenți din meniul:

SOLICITARE PERMIS 
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2 – Verifică existența unui permis de pescuit valid pe baza codului persoanal 
(IDNP) sau a numărului de document înregistrat în cerere (pentru nerezidenți) din 
meniul:

VERIFICĂ PERMIS 

3 – Familiarizează solicitanții cu ihtiofauna RM și cu termenii și condițiile la zi, 
privind practicarea pescuitului sportiv, amator și de agrement în obiectivele 
acvatice piscicole naturale din RM prin accesarea meniurilor:

TERMENI ȘI CONDIȚII          și         IHTIOFAUNA RM 

Pentru rezidenți, sistemul automat face verificarea dacă solicitantul este 
pensionar (pe baza IDNP înregistrat), inclusiv dacă are scutirea maximă acordată 
de legislația în vigoare și va genera notă de plată corespunzătoare perioadei 
solicitate pentru permis.

După confirmarea achitării contului generat, sistemul va emite un număr 
pentru permisul de pescuit în SIA e-Pescuit, corespunzător perioadei solicitate (1 
an sau 1 zi) care reprezintă dovada legitimă de deținere a unui permis de pescuit 
pentru deținătorul actului de identitate înregistrat în cerere. Pemisul generat, 
poate fi vizualizat, tipărit sau descăercat direct din sistem.

Utilizarea SIA e-Pescuit
Pentru a accesa opțiunile sistemului, tastați în browser https://e-pescuit.mediu.gov.md 

sau de pe pagina https://mpay.gov.md/Order/Search/AMD01 mergeți pe meniul SERVICIUL 
ONLINE 

apoi faceți click pe pictograma  de pe pagina principală
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Se va deschide pagina cu opțiunile sistemului:

Pentru înregistrarea unei cereri noi, selectați meniul 
Se va deschide interfața de colectare a informației pentru permis – desenul de mai jos.

Înregistrați IDNP sau numărul actului (pe care OBLIGATORIU trebuie să-l aveți la 
dumneavoastră când sunteți la pescuit) și selectați perioada dorită.

IMPORTANT: Deoarece termenii de prohibiție pentru diferite obiective 
acvatice piscicole naturale diferă, permisele pentru 1 zi în sistem pot fi solicitate 
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după ce verificați că în locul dorit, la acea zi nu este interzis pescuitul – citiți cu 
atenție informația din TERMENI ȘI CONDIȚII. Sistemul nu înregistrează cereri 
pentru zilele în care prohibiția este pentru toate obiectivele acvatice.

Citiți cu atenție termenii și condițiile privind practicarea pescuitului sportiv, amator și de 
agrement în obiectivele acvatice piscicole naturale din RM, bifați Sunt de acord cu termeni și 
condiții, după care apăsați butonul SOLICITĂ.

Sistemul va face verificările de rigoare, și se va înregistra o cerere. În caz că există o 
cerere neachitată pentru 1 an, sistemul va afișa numărul cererii.

Numărul cererii va fi afișat pe pagină:

Apăsați OK pentru a fi redirecționat către sistemul MPay pentru a vedea suma contului 
asociat cererii. 

În pagina deschisă a serviciului MPay, citiți și bifați: Am citit și accept Termenii și 
Condițiile de utilizare ale MPay și îmi exprim consimțământul pentru prelucrarea datelor mele 
cu caracter personal la efectuarea acestei plăți. apoi apăsați Continuare:

Selectați metoda preferată de de achitare a contului oferit de MPay:
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Vă recomandăm să descărcați/tipăriți sau să expediați pe e-mail (opțiunile existente a 

serviciului MPay) în cazul în care preferați opțiunea să achitați numerar.

Pentru scenariul achitării cu succes cu cardul bancar, informația despre achitare ajunge 
în sistem practic instantaneu, respectiv la finalizarea procesului de achitare și revenire în 
sistemul e-Pescuit, vi se va oferi posibilitatea să vizualizați/descărcați permisul de pescuit. 
Vedeți întreg procesul în acest GHID VIDEO (durata 7 min.).

Nota de plată va arăta asemănător imaginii de mai jos:

După achitarea contului în numerar, reveniți în sistem și verificați statutul achitării: de pe
pagina https://mpay.gov.md/Order/Search/AMD01 scrieți numărul cererii, întroduceți codul de 
securitate, bifați Am citit și accept Termenii și Condițiile de utilizare ale MPay și îmi exprim 
consimțământul pentru prelucrarea datelor mele cu caracter personal la efectuarea acestei 
plăți. apoi apăsați CAUTĂ CERERE NR.

În caz că achitarea a fost cu succes, se va afișa informația despre achitare, Statut Achitat 
sau Finalizat cu toate detaliile despre plată.

Aveți opțiunile de descărcare a confirmării de plată sau de expediere la o adresă de e-
mail:
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Confirmarea achitării contului de plată va arăta similar imaginii de mai jos

La această etapă, în SIA e-Pescuit se va emite un permis de pescuit pentru 
perioada solicitată pentru IDNP/numărul actului de identitate din cerere.

Verificare și vizualiizare/descărcare a permisului de pescuit.

Pentru verificarea dacă sunteți deținător de un permis valid, selectați meniul VERIFICĂ 
PERMIS.
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În interfața deschisă, tapați codul IDNP sau numărul actului de identitate care a fost 

înregistrat în cerere și apăsați Verifică:

SIA e-Pescuit va afișa informația despre existența unui permis anual sau toate permisele 
valide pentru 1 zi.

Pentru a vizualiza detaliile unui permis de pescuit, apăsați Deschide permisul.

Puteți descărca sau tipări permisul afișat.

RECOMANDĂM SĂ AVEȚI O COPIE A PERMISULUI DE PESCUIT (FOTO SAU FISIER 
DESCĂRCAT PE SMARTFONE) ÎN CAZ CĂ PREFERAȚI PESCUITUL ÎN ZONELE ÎN CARE NU ESTE 
ACOPERIRE CU ACCES LA INTERNET.

Vă dorim să aveți parte de vreme bună pentru pescuit! 
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