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 A N U N Ţ 

  

 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în temeiul art. 8 alin (2) lit c) din Legea vânătorii 

şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale 

Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1221/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind 

atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, cu modificările şi completările ulterioare, 

organizează atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice în condiţiile prevăzute la art. 1 

alin. (1) lit. e) și art. 5 din regulamentul anterior menţionat, pentru 3 fonduri cinegetice, situate în 

următoarele judeţe: Bacău (1), Maramureș (1) și Timiș (1). 

 Denumirea, tarifele de atribuire și datele tehnice ale acestor fonduri cinegetice se află 

postate pe site-ul: www.mmediu.ro/domenii/vânătoare/atribuire/ . 

Documentaţia pentru participarea la atribuire, întocmită în conformitate cu prevederile 

Ordinului nr. 1221/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se depune în termen de 3 zile 

lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și 

Pădurilor – Registratura generală, B-dul Libertății, nr. 12, Sector 5, Bucureşti, în următorul interval 

de timp: luni - joi orele 8.30 – 17.00 și vineri orele 8.30 – 14.30. 

Documentaţia sus-menţionată trebuie numerotată pe fiecare filă, şnuruită şi sigilată la 

capetele sforii prin semnătura deponentului şi ştampila unităţii pe care o reprezintă. 

 Pentru respectarea prevederilor privind plata tarifului de gestionare, avizul prevăzut la art. 7 

alin. (1) lit. c) din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 1221/2010, cu modificările şi completările 

ulterioare, trebuie emis ulterior primului termen legal de plată aferent sezonului de vânătoare 2014-

2015, respectiv ulterior datei de 30.11.2014. 

 Orice alte informaţii se obţin la tel: 021/3169764 int 121. 
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DENUMIRE ŞI TARIFE FONDURI CINEGETICE SUPUSE PROCEDURII DE 

ATRIBUIRE ÎN GESTIUNE 

 

 

Nr.  Judeţ Denumire fost gestionar Fond cinegetic 

crt.     Nr. Denumire Tarif (euro) 

0 1 2 3 4 5 

1 Bacău AVPS Von Spiess 44 Orbeni 2467,3 

2 Vișeu AJVPS Maramureș 4 Vișeu 1788,6 

3 Timiș AVPS Căpriorul Timiș 12 Orțișoara 1410,9 
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