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Referat de aprobare 

 

Obiect: elaborarea și promovarea de ordin pentru aprobarea regulamentului privind autorizarea, 

organizarea și practicarea vânătorii 

 

In temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. e), q) şi r), din Legea  vânătorii și a protecției fondului 

cinegetic nr.407/2006 cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, in 

calitate de autoritate publică centrală care raspunde de silvicultură, are ca atribuție elaborarea metodologiei și 

a reglementarilor de organizare și practicare a vânătorii și de a emite și pune la dispozițiea gestionarilor 

fondurilor cinegetice formularele autorizațiilor de vânătoare. 

In prezent, autorizarea, organizarea și practicarea vânătorii se realizează in conformitate cu 

prevederile Ordinului nr.353/2008, al ministrului agriculturii și dezvoltării rural, folosindu-se formulare de 

autorizații de vânătoare tipărite și inseriate de Compania Naționala „Imprimeria Națională” SA și completate 

manual in vederea eliberării de către gestionarii fondurilor cinegetice. 

Potrivit modificărilor ulterioare in vigoare ale art.31 din Legea nr.407/2006, autorizaţiile de 

vânătoare individuale sau colective sunt documente cu regim special, emise şi înseriate de gestionari printr-

un sistem informatic, conform modelului şi reglementărilor stabilite prin ordin al conducătorului 

administratorului fondului cinegetic național. 

Pentru aplicarea acestei prevederi legale, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură a 

dezvoltat un software denumit Sistem Informatic de Gestionare a Vânătorii – SIV, nelansat incă in producție. 

Software-ul se regăsește pe serverele FMIMS, urmănd a fi pus in funcțiune odată cu intrarea in vigoare a 

prezentului ordin.  

Evoluțiile tehnice, economice, informatice, și manageriale contemporane impun ca in cadrul 

sistemului informațional, componentă de bază a managementului, să existe un sistem informatic performant 

și pentru activitatea de vânătoare, care să funcționeze in mod unitar la nivel național. 

In domeniul cinegetic din Romania, până la această dată, nu există la nivel național o bază de date 

digitală, interactivă cu informații privind activitățiile desfășurate sau planificate pentru fondurile cinegetice. 

Actulmente, avănd in vedere structura sistemului de administrare și gestionare a fondului cinegetic național, 

circulația informației de bază, de la nivelul fondului cinegetic este caracterizată de o viteză redusă pe 

verticala sistemului, sufera filtrări și distorsiuni, necesită timpi mari de culegere și transmitere, imbracă forme 

diferite de culegere respectiv stocare a datelor, ceea ce determină o gestionare greoaie a fondului cinegetic. 

Sistemul informatic SIV va constitui un suport util pentru toți utilizatorii implicați, in special pentru 

factorii de decizie la nivel central și local, având aplicabilitate directă in managementul cinegetic, fiind ușor 

de utilizat și oferind un spectru larg de informații in timp real. 
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Aplicația SIV va deține o bază de date care poate fi utilizată de toți factorii de interes conectați direct 

sau indirect cu activitatea de management și cercetare cinegetică. 

Implementarea /trecerea in producție, in scurt timp a acestei baze de date va permite: 

 Maximizarea procesului decizional prin micșorarea timpilor de transmitere a informațiilor; 

 Controlul rapid și eficient al activitățiilor cinegetice desfășurate /in desfășurare; 

 Adoptarea corectă a soluțiilor manageriale având la dispoziție o situație de ansamblu a 

problematicii studiate bazate pe analize; 

 Intervenția in timp real in situațiile operative; 

 Eficientizarea activitații intregului personal implicat in gestionarea și administrarea fondului 

cinegetic național; 

 Asigurarea transparenței activitații de gestionare durabila a populațiilor de interes cinegetic; 

 Combaterea braconajului; 

 Diversitatea informațiilor ce vor fi cuprinse in această bază de date vor constitui un suport 

esențial in soluționarea sarcinilor asumate de România prin semnarea convențiilor și 

directivelor internaționale privind protecția faunei. 

Aplicarea sistemului informatic de gestionare a autorizațiilor de vânatoare de către cei cu 

atribuții in administrarea și gestionarea faunei cinegetice se va realiza, insă după testarea practică 

a acestuia, atunci când aceasta va funcționa corespunzător. Testarea se va realiza gradual, 

participând in primă etapă 10 direcții silvice din structura RNP-Romsilva. Alăturându-se dupa 30 

zile și celelalte direcții silvice, după care testarea se va realiza la nivel național cu toți gestionarii 

fondurilor cinegetice. 

 Având in vedere cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Ordin al Ministrului Mediului, 

Apelor și Pădurilor pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea, organizarea și 

practicarea vânătorii, prezent alăturat. 

DIRECTOR GENERAL                                                     DIRECTOR GENERAL 

Ilie MIHALACHE Vlad Vasile VIERU 
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