
Cum obții autorizația pentru capturare 
pește necesară pentru practicarea

pescuitului comercial?

Autorizația pentru recoltare/capturare și/sau
achiziție și/sau comercializare, dă dreptul,
persoanelor juridice autorizate anual de Agenția
Națională pentru Pescuit și Acvacultură să
captureze pește din habitatele naturale naționale
de pe teritoriul județului Constanța (exceptând
perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării),
să practice pescuitul comercial respectând
legislația română.



Cine eliberează autorizația și în ce condiții ?
Agenția pentru Protecția Mediului Constanța – Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu
eliberează autorizația în conformitate cu prevederile Ordinului 410/2008, anterior
începerii activității de pescuit comercial, persoanelor juridice autorizate anual de
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură să captureze pește din habitatele
naturale naționale de pe teritoriul județului Constanța (exceptând perimetrul
Rezervației Biosferei Delta Dunării), la solicitarea acestora.

a. cerere de autorizare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la procedură
(cererea va contine telefonul si adresa de email a titularului )
b. declararea punctelor de achiziție și a centrelor de prelucrare;
c. copie de pe documentul de plată a tarifului (250 lei pentru persoane juridice);
d. certificatul unic de înregistrare cu codul CAEN declarat pentru activitatea pe
care doreşte să o efectueze;
e. licența de pescuit comercial cu viza pe anul în curs;
f. autorizația de pescuit comercial cu cotele de recoltă aprobate;
g. avizul eliberat de administratorul ariilor naturale protejate care se suprapun
cu zona de pescuit (dacă este cazul).

Pentru obținerea unei autorizații de pescuit, în temeiul Ordinului nr. 410/2008 de 
aprobare a Procedurii de autorizare a activităţilor(...), agenții economici trebuie să 

prezinte la A.P.M. Constanța următoarele documente:



Persoanele interesate pot solicita informații la

Agenția pentru Protecția Mediului Constanța,

din municipiul Constanța, str. Unirii, nr. 23, telefon 0241546696/tasta 3, 
mobil 0753012035 / 0753012034 și/sau email: 

arii.protejate@apmct.anpm.ro / office@apmct.anpm.ro

Documentele pentru obținerea autorizației se transmit 
la A.P.M. Constanța,

prin curier sau prin poștă.
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