
Anexa nr. 1 

la Ordinul ministrului mediului, apelor  

și pădurilor nr. ............./............2016 
 

 

REGULAMENT 
Privind autorizarea, organizarea și practicarea vânătorii 

 

 

CAP. 1. Dispoziții generale 

 

Art. 1. (1) Autorizaţiile de vânătoare sunt documentele generate in SIV care atestă faptul că o anumită persoană sau un 

grup de persoane nominalizate in aceastea a obţinut de la gestionarul fondului cinegetic împuternicirea de a practica vânătoarea în 

condiţiile legii pe întregul fond cinegetic sau pe o porţiune din acesta, în perioada de valabilitate a autorizatiei de vânătoare, la 

speciile de faună cinegetică din anexa nr. 1 la Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi din anexa nr. 2 la 

aceeași lege dacă există derogare . 

(2) Autorizația de vânătoare eliberată, completată și utilizată, în condițiile prezentului ordin, reprezintă autorizația de 

vânătoare legală. 

 

Art. 2 (1) La practicarea vânătorii se folosesc următoarele tipuri de autorizaţii de vânătoare: 

a) autorizaţia de vânătoare individuală Tip A, care dă dreptul unei singure persoane de a practica vânătoarea; 

b) autorizația de vânătoare pentru personalul de specialitate al gestionarului in baza atribuțiilor de serviciu Tip B; 

c) autorizația de vânătoare colectivă in grup restrâns Tip C care dă dreptul la  minimum 2 și maximum 5 persoane de 

a practica vânătoarea fără gonaşi; 

d)   autorizaţia de vânătoare colectivă in grup mare Tip D, care dă dreptul la minimum 6 și maximum 25 persoane de a 

practica vânătoarea în acelaşi timp şi pe același fond cinegetic, cu gonași. 

(2) Pentru capturarea vânatului viu în scopul cercetării științifice, determinării stării de sănătate, populării/repopulării se 

folosesc aceleaşi tipuri de autorizaţii prevăzute la alin. (1). 

(3) Modelele autorizaţiilor de vânătoare sunt prezentate în anexele nr. 1, 2,3 și 4 la prezentul regulament. 

 

Art. 3. - (1) Pentru autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii şi pentru furnizarea de informaţii statistice se instituie 

un Sistem Informatic de Gestionare a Vânătorii, denumit în continuare SIV.  

(2) Administratorul fondului cinegetic național asigură realizarea şi funcţionarea SIV.  

(3) Structura de administrare SIV se organizează şi funcţionează în structura autorităţii publice centrale care răspunde de 

vânătoare conform reglementărilor în vigoare.  

(4)Utilizarea SIV este obligatorie pentru : 

a) Persoanele angajate în cadrul structurilor gestionarilor fondurilor cinegetice titulari de contracte de gestionare 

împuternicite să elibereze autorizații de vânătoare și pentru organizatorii acțiunilor de vânătoare, conform competențelor, 

denumiți în continuare utilizatori.  

b) Instituțiile centrale și teritoriale cu atribuții de control în domeniul cinegetic în funcție de competențele stabilite în 

legea care stabilește și sancționează contravențiile cinegetice. 

(5) Softul SIV se pune la dispoziţie în mod gratuit utilizatorilor prevăzuţi la alin. (4) de către autoritatea publică centrală 

care răspunde de vânătoare.  

(6) Personalul cu atribuții în domeniul cinegetic din cadrul gestionarilor de fond cinegetic ale Regiei Naţionale a 

Pădurilor - Romsilva are acces în SIV, pentru datele introduse de către ocoalele silvice din structura acesteia, în baza unei 

împuterniciri emise de către autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare.  

(7) Personalul cu atribuții în domeniul cinegetic din cadrul gestionarilor fondurilor cinegetice, alții decât Regia Națională 

a Pădurilor – Romsilva, are acces în SIV, pentru datele introduse de către aceștia, în baza unei împuterniciri emise de către 

autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare. 

(8) Autorizațiile de vânătoare se generează de către utilizatori în SIV iar SIV atribuie un număr unic pentru fiecare 

document în parte.  

(9) Autorizaţiile de vânătoare (generate de SIV), consumate, care există in format fizic, sunt documente primare oficiale 

care servesc la ţinerea evidenţei fizice a vânatului recoltat în cadrul cotei de recoltă. 

 (10) Autorizațiile de vanatoare consumate, digitale, inregistrate in SIV, vor fi ținute in evidența digitală a sistemului 

pentru evidențierea cotelor de recoltă efectuate. 

 

CAP.2. Autorizații de vănătoare 

 

Subcapitolul I. Generarea și tipărirea autorizaţiilor de vânătoare 

 

Art.4. (1) Administratorul faunei de interes cinegetic va asigura suportul informatic pentru generarea online a 

autorizaţiilor de vânătoare prin Sistemul Informatic de gestionare a Vânătorii (SIV) instalat pe server-ul administrat de acesta. 

(2) Autorizațiile de vânătoare se tipăresc intr-un singur exemplar avand număr unic de înregistrare. Emiterea de către 

gestionar a autorizației de vanatoare se va face printr-un dispozitiv conectat la internet, dupa completarea autorizației. 



(3) Autorizația in format digital se listează de către gestionar sau organizator, dupa caz, și se păstrează la organizator pe 

toata durata de valabilitate a autorizației. 

 (4) Autorizația emisă de gestionar poate fi inmanată fizic sau poate fi trimisă și pe email sau alt mijloc de comunicare 

digitală către organizator, care o va lista și o va ține asupra sa până la predarea originalului către gestionar după 

efectuarea vânătorii . 

  

 

SUBCAPITOLUL II 
Eliberarea, valabilitatea, folosirea şi returnarea autorizaţiilor de vânătoare 

 

Art. 5 (1) Autorizaţiile de vânătoare se eliberează în cadrul cotelor de recoltă aprobate pentru perioada de vânătoare în 

curs, pe fiecare fond cinegetic, sau al derogării prevăzute de legislaţia în vigoare numai de către personalul angajat al gestionarului, 

împuternicit în acest sens, din structura tehnică a gestionarului fondului cinegetic, în condiţiile legii. 

(2) Autorizaţiile de vânătoare se eliberează exclusiv celor în drept să practice vânătoarea în condiţiile Legii nr. 407/2006, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

(3) Personalul împuternicit potrivit alin. (1) completează autorizaţiile de vânătoare in vederea emiterii în toate campurile 

pentru etapa autorizării acțiunii de vânătoare, printr-un terminal conectat la internet folosind sistemul SIV; 

(4) Organizatorul acţiunii de vânătoare completează procesul verbal pentru instruire, participare la vânătoare, inainte de 

inceperea vânătorii, cu pix, citeț, pe autorizația de vânătoare tipărită.  

(5) Organizatorul completează in SIV momentul inceperii vânătorii accesând aplicația in care introduce codul unic 

aferent autorizației la inceputul acțiunii de vânătoare in cazul in care există acces la internes sau in ultima locatie in care exista 

acces la internet. 

(6) Organizatorul completeaza in SIV rezultatele vânători imediat după recuperarea vânatului in cazul autorizatiilor de 

vânătoare individuale Tip A și B si colective in grup restrans Tip C indiferent daca are conexiune la internet sau nu. In maxim 24 

ore de la expirarea valabilitatii autorizatiei de vanatoare, organizatorul trebuie sa transmita prin internet, de pe dispozitivul mobil 

ce ruleaza SIV,informatiile complete aferente autorizatiei de vanatoare. 

(7) Organizatorul completeaza in SIV rezultatul vanatorii la incheierea vânătorii dar inainte de părăsirea fondului 

cinegetic pentru autorizatia colectivă in grup mare Tip D, indiferent daca are conexiune la internet sau nu. In maxim 24 ore de la 

expirarea valabilitatii autorizatiei de vanatoare, organizatorul trebuie sa transmita prin internet, de pe dispozitivul mobil ce ruleaza 

SIV,informatiile complete aferente autorizatiei de vanatoare. 

(8) Organizatorul inscrie cu pixul pe autorizația de vânătoare in format fizic rezultatul acţiunii de vânătoare, în rubricile 

prevăzute de formular, după încheierea acţiunii de vânătoare, înainte însă de părăsirea fondului cimegetic pentru care a fost 

eliberată şi este valabilă. 

(9)Autorizațiile prevazute la anexele 1, 2 și 3 se vor completa cel târziu in ultima zi de valabilitate, la ultima ieșire in 

teren. 

(10) Pe autorizația de vânătoare in format fizic nu se vor face alte insemne decat cele din câmpurile obligatorii.  

 

 

Art. 6. (1) Autorizaţiile de vânătoare individuale Tip A prevazute in anexa 1 la prezentul regulament se eliberează unei 

singure persoane dintre cele prevăzute la Art. 5 alin. (2), pentru o singură specie de vânat, pentru un singur exemplar, pentru un 

singur fond cinegetic sau pe o porţiune dintr-un fond cinegetic, cu menţionarea acesteia. 

(2) La eliberarea autorizaţiei de vânătoare individuale Tip A, titularului i se eliberează şi una sau trei crotalii pentru vânat 

şi trofeu, după caz. 

(3) Se pot elibera una sau mai multe autorizaţii de vânătoare individuale Tip A pe acelaşi fond cinegetic în aceeaşi 

perioadă, dar pentru vânători și organizatori diferiți. 

(4) Autorizaţiile de vânătoare individuale Tip A se emit pe numele vânătorului solicitant şi sunt valabile numai dacă 

acesta este însoţit de personalul cu atribuţii de pază şi de ocrotire a vânatului pe fondul cinegetic respectiv sau de o persoană de 

specialitate din structura de organizare a gestionarului împuternicită de acesta. Aceştia din urmă au calitatea de organizator, se 

înscriu în autorizaţie și au obligația de a păstra autorizația asupra lor pe toată perioada de valabilitate. 

 

Art. 7. (1) În baza autorizaţiei de vânătoare individuale Tip A se pot recolta exemplare din speciile de faună de interes 

cinegetic conform anexei 5. 

(2) Practicarea vânătorii în baza autorizaţiei de vânătoare individuale Tip A se realizează prin metodele de vânătoare 

prevăzute în anexa nr. 5. 

 

Art. 8. Termenul de valabilitate al autorizaţiilor de vânătoare individuale Tip A și Tip B este de maximum 5 zile 

calendaristice, cu specificarea datei de început/sfârșit al acțiunii de vânătoare. 

 

Art. 9. Înaintea acţiunilor de vânătoare organizate în baza autorizaţiei de vânătoare individuale Tip A prevăzute la anexa 

nr.1 deţinătorul este obligat să se prezinte la persoana înscrisă în autorizaţie ca organizator al acţiunii şi va intra în fondul 

cinegetic numai însoţit de aceasta. Persoana autorizată poate fi însoţită în fondul cinegetic de un singur invitat al acesteia. 

 

Art.10. Autorizația de vânătoare individuală Tip A prevazută in anexa 1 la prezentul regulament, in format fizic, rămâne 

in posesia organizatorului inscris in autorizație de la emitere pană la returnare. 

 



Art. 11 (1) Autorizațiile de vânătoare individuale pentru personalul de specialitate al gestionarului Tip B prevazute in 

anexa 2 la prezentul regulament se eliberează personalului cu atribuţii de pază şi de ocrotire a vânatului şi personalului tehnic de 

specialitate al gestionarului pentru realizarea, în condiţiile legii, a cotelor de recoltă din speciile prevazute la Art.11 (2). 

(2)Autorizația individuală Tip B prevăzută la anexa 2 la prezentul regulament poate fi emisă pentru mai multe specii de 

fauna de interes cinegetic și pentru mai multe exemplare în cazul speciilor bizam, câine enot, şacal, vulpe, viezure, jder de copac, 

jder de piatră, dihor, nevăstuică, hermelină, cioară grivă, cioară grivă sudică, cioară-de-semănătură, cioară neagră, coţofană și 

gaiţă.  

(3) La eliberarea autorizaţiei de vânătoare individuale Tip B, titularului i se eliberează şi una sau mai multe crotalii 

pentru vânat şi trofeu, după caz. 

 

Art. 12. (1) Autorizaţia de vânătoare colectivă in grup restrâns Tip C dă dreptul de a practica vânătoarea unui grup de 

minimum două și maximum 5 persoane dintre cele prevăzute la Art. 5 alin. (2), pe un singur fond cinegetic sau pe o porţiune din 

acesta. Se pot elibera una sau mai multe autorizaţii de vânătoare colective in grup restrâns Tip C, la una sau mai multe specii, pe 

acelaşi fond cinegetic în aceeaşi perioadă, dar pe zone diferite din fondul cinegetic, pentru participanți și organizatori diferiți.. 

(2) Autorizaţia de vânătoare colectivă in grup restrâns Tip C se eliberează pe numele unui organizator de vânătoare care 

poate fi: o persoană ce deţine calitatea de vânător sau o persoană din structura organizatorică a gestionarului împuternicită de 

acesta pentru perioada de valabilitate. 

(3) Autorizația de vânătoare colectiva in grup restrâns Tip C prevazută in anexa 3 la prezentul regulament, in format 

fizic, rămâne in posesia organizatorului inscris in autorizație de la emitere pană la returnare. 

(4) În lipsa organizatorului inscris in autorizaţie, se va emite o autorizație nouă de catre personalul imputernicit din 

cadrul gestionarului fondului de vânătoare, după anularea celei vechi. 

(5) În baza autorizaţiei de vânătoare colective in grup restrâns Tip C prevăzută in anexa 3 se pot recolta speciile de fauna 

de interes cinegetic conform anexei 5 prin folosirea metodelor prevăzute in aceeași anexă. 

(6) La eliberarea autorizaţiei de vânătoare individuale Tip C, titularului i se eliberează şi una sau mai multe crotalii 

pentru vânat şi trofeu, după caz. 

 

Art.13. Termenul de valabilitate al autorizaţiilor de vânătoare colective in grup restrâns Tip C este de maximum 5 zile 

calendaristice, cu specificarea datei de început/sfârșit al acțiunii de vânătoare. 

 

Art. 14. (1) Autorizaţia de vânătoare colectivă in grup mare Tip D prevăzută la anexa 4 la prezentul regulament dă 

dreptul de a practica vânătoarea unui grup de minimum 5 și maximum 25 persoane dintre cele prevăzute la Art. 5 alin. (2), pe un 

singur fond cinegetic sau pe o porţiune din acesta.  Se pot elibera cel mult doua autorizaţii de vânătoare colective in grup mare, la 

una sau mai multe specii, pe acelaşi fond cinegetic în aceeaşi perioadă, dar pe zone diferite din fondul cinegetic de minim 5000 ha 

fiecare. 

(2) Autorizaţia de vânătoare colectivă in grup mare Tip D se eliberează pe numele unui organizator de vânătoare care 

poate fi: o persoană ce deţine calitatea de vânător sau o persoană din structura organizatorică a gestionarului împuternicită de 

acesta pentru o zi de vânătoare. 

(3) Autorizația de vânătoare colectivă in grup mare Tip D prevazută in anexa 4 la prezentul regulament, rămâne in 

posesia organizatorului inscris in autorizație de la emitere pană la returnare. 

(4) În lipsa titularului de autorizaţie se va emite o autorizație nouă de către personalul imputernicit din cadrul 

gestionarului fondului de vânătoare după anularea celei vechi. 

(5) În baza autorizaţiei de vânătoare colective in grup mare Tip D se pot recolta speciile de fauna de interes cinegetic 

conform anexei 5 prin folosirea metodelor prevăzute in aceeași anexă. 

(6) La eliberarea autorizaţiei de vânătoare individuale Tip D, titularului i se eliberează şi una sau mai multe crotalii 

pentru vânat şi trofeu, după caz. 

 

Art. 15. (1) Autorizațiile de vânătoare în format fizic, eliberate potrivit prevederilor prezentului ordin se returnează 

gestionarului, cu confirmare de primire, de către organizatorul acțiunii de vânătoare în termen de maximum 10 zile lucrătoare de 

la data expirării termenului de valabilitate, în vederea arhivării. 

 (2) Nereturnarea în termen a autorizațiilor de vânătoare in format fizic se sancționează potrivit Legii nr. 407/2006, cu 

modificările și completările ulterioare. Necompletarea și netransmiterea in SIV a informațiilor din autorizația conform prezentului 

ordin se consideră nereturnare in termen a autorizației și se sancționează conform legii. 

(3) Autorizația de vânătoare devine document primar oficial completat corect și constituie document valabil pentru 

exercitarea vânătorii doar dacă a fost emisa in SIV și totodata inceperea acțiunea de vânătoare a fost anunțată in SIV. In lipsa 

anunțului inceperii acțiunii de vânătoare in SIV, autorizația de vânătoare nu este valabilă și nu poate fi folosită pentru exercitarea 

vânătorii. 

(4) Autorizațiile de vânătoare utilizate se arhivează şi se păstrează de către gestionari pe o perioadă de 5 ani pe suport de 

hârtie. În format electronic datele vor fi arhivate pe serverul central, administrat de autoritatea publică centrală care răspunde de 

vânătoare și pot fi consultate la cerere. Informațiile din SIV vor fi accesibile fiecarui utilizator, in scopul manipulării datelor sale, 

pentru informațiile introduse de către acesta. Informațiile din SIV vor fi publicate in mod transparent, cu restricționarea 

informațiilor cu caracter confidențial și a datelor cu caracter personal, pe un portal web public. 

 

Art. 16. (1) Recuperarea vânatului rănit se poate face în baza autorizației de vânătoare deja emise, pe care s-a specificat, 

în ziua vânătorii, de către organizator, faptul că s-a rănit vânat precizându-se specia daca autorizația de vânătoare este in termen 

de valabilitate. 

 (2) Vânatul recuperat în condițiile alin. (1) se va trece în autorizația de vânătoare . 



 (3) Recuperarea vânatului ranit se face in baza unei autorizații noi in cazul in care autorizația veche a iesit din 

valabilitate. 

 

CAP. 3. Crotalierea vânatului 

 

Art. 17. (1) Crotalia pentru vânat reprezintă marca/sigiliul care se aplică exemplarelor de mamifere recoltate pe bază de 

autorizaţie individuală Tip A, Tip B, colectivă in grup restrâns Tip C, colectivă in grup mare Tip D, in momentul recuperării 

vânatului dar nu mai tărziu de părăsirea fondului cinegetic și care însoțește vânatul recoltat, în timpul transportului.  

  (2) Crotalia este confecţionată din material plastic și are forma şi dimensiunile prevăzute în anexa nr. 6 la prezentul 

regulament. 

               (3) Codul alfanumeric compus din codul ISO al ţării - RO, urmat de o serie de 7 cifre, este imprimat pe crotalie, iar 

literele şi cifrele au 3 mm lăţime şi 6 mm înălţime. 

               (4) Crotaliile, aşa cum sunt definite la alin. (1), sunt supuse regimului mărcilor şi sigiliilor. 

 

Art. 18. Crotaliile se procură de către gestionarii fondurilor cinegetice prin unităţi autorizate, obţinând în prealabil 

intervalul de serii de la administrator. 

 

Art.19. (1) Vânatului recoltat în baza autorizaţiilor de vânătoare specificate la Art.17 alin. (1)  i se aplică crotalia de către 

organizator după recuperarea acestuia, la tendonul unuia dintre membrele posterioare. 

                (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), o crotalie se aplică şi pe maxilarul inferior dacă se detaşează capul de 

carcasă, iar o alta se aplică pe piele în cazul în care vânatul se jupoaie în fondul cinegetic. 

 

Art. 20. În cazul exemplarelor de vânat purtătoare de trofee convenţionale, în fişa de evaluare a trofeului respectiv se 

înscrie o altă serie de crotalie alocată de gestionarul fondului cinegetic la momentul evaluării trofeului. 

 

CAP. 4 Organizarea şi practicarea vânătorii 

 

Art. 21. La acţiunile de vânătoare pot asista observatori deținători de permis de vânătoare anunțați cu minim 1 zi inainte 

de data inceperii vânătorii, la gestionarul de fond cinegetic, invitaţi, gonași şi candidaţi la dobândirea permisului de vânătoare, 

semnând procesul verbal de instruire. Prin excepție, in orice moment al acțiunii de vânătoare, pot asista neanunțate orice persoane 

cu atribuții de control in domeniul cinegetic. 

 

Art. 22. Responsabilitatea pentru modul în care se desfăşoară acţiunile de vânătoare revine organizatorului şi 

participanţilor la vânătoare potrivit legii şi prezentului regulament. 

 

Art. 24. (1) În baza autorizaţiilor de vânătoare, individuale Tip A și B şi colective Tip C și Tip D, se poate exercita 

vânătoarea prin metodele menţionate în anexa 5, în intervalul de la o oră înaintea răsăritului până la o oră după apusul soarelui. 

(2) Prin excepţie de la prevederile alin (1), vânătoarea la mistreţ, şacal, vulpe şi viezure se poate exercita şi pe timpul 

nopţii, când condiţiile de vizibilitate permit identificarea vânatului şi ochirea prin sisteme de ochire admise de lege. 

 

SUBCAPITOLUL I 
     Tipuri şi metode de vânătoare 

 

     Art. 25. În funcţie de numărul de vânători care participă la acţiunile de vânătoare, aceasta poate fi: 

(1) vânătoare individuală - se practică de un singur vânător, însoţit de o persoană de specialitate angajată şi 

împuternicită de gestionar, cu sau fără chemători, admise de lege cu sau fără câini de vânătoare . 

(2) vânătoare individuala pentru personalul de specialitate al gestionarului ; 

(3) vânătoare colectiva in grup restrâns -  se practica de un numar restrâns de vânători ( minim 2 și maxim 5 ) cu sau 

fără câini de vânătoare, cu sau fără atrape ori chemători, admise de lege; 

(4) vânătoare colectivă in grup mare - se practică de un numar mare de vânători (minim 5 și maxim 25 ) cu sau fără câini 

de vânătoare, cu sau fără atrape ori chemători, admise de lege, cu sau fără gonaşi exclusiv în timpul zilei, prin metoda la 

goană. 

 

Art. 26. Prin metodă de vânătoare se înţelege modalitatea prin care se practică acţiunea de vânătoare aşa cum a fost 

definită la Art. 1 din prezentul regulament, aceste acţiuni clasificându-se astfel: 

      (1) vânătoarea "la pândă" constă în aşteptarea potenţialului vânat şi se poate exercita la: trecători, cadavrul animalului 

ucis de către animalul sălbatic ce face obiectul acţiunii respective de vânătoare, locurile unde se produc pagube, vizuini, locurile 

de pasaj; 

     (2) vânătoarea "la vizuină" constă în stârnirea vânatului din vizuină prin utilizarea câinilor de vânătoare; 

     (3) vânătoarea "la dibuit" ("apropiat") constă în apropierea vânătorului de vânat; 

     (4) vânătoarea "la sărite" sau “la picior”constă în stârnirea vânatului utilizându-se sau nu câini de vânătoare; 

     (5) vânătoarea "la nadă" constă în administrarea de hrană pentru ademenirea vânatului în vederea recoltării sau capturării 

în scop didactic, de cercetare ştiinţifică, pentru populări, repopulări, precum şi pentru prevenirea producerii de pagube sectorului 

cinegetic , agricol, silvic sau şeptelului, în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare; 

     (6) vânătoarea "la goană" - constă în stârnirea şi hăituirea vânatului cu ajutorul gonaşilor şi/sau câinilor către vânători din 

stand. 



 

Art. 27. Pentru exercitarea vânătorii cu arme se folosesc exclusiv armele de foc şi muniţiile admise la vânătoare, 

conform reglementărilor legale în vigoare. 

 

Art. 28. Capturarea în stare vie a exemplarelor de vânat se realizează cu capcane și fileuri admise de lege cu respectarea 

instrucţiunilor şi reglementărilor legale în vigoare. 

 

Art. 29. Participanţii la acţiunile de vânătoare sunt obligaţi să respecte regulile de prevenire a accidentelor, prevăzute de 

prezentul regulament. 

 

 

SUBCAPITOLUL II 
Selecția artificială a faunei cinegetice 

 

Art. 30. (1) În acţiunea de management al populaţiilor de fauna de interes cinegetic sedentară, în scopul păstrării şi 

ameliorării calităţii acestora, este necesară realizarea selecţiei artificiale; selecţia artificială constă în extragerea, prin acţiuni de 

vânătoare, a exemplarelor degenerate, bolnave, accidentate, rănite, cu deviaţii comportamentale evidente sau aflate în regres, din 

ambele sexe şi din toate categoriile de vârstă. 

(2) În cazul speciilor de cervide şi capre negre este obligatoriu realizarea cotelor de recoltă în structura în care acestea 

sunt aprobate, respectiv „masculi de trofeu”, „masculi de selecţie”, „femele de selecţie” şi „tineret de selecţie”; pentru corecta 

identificare a exemplarelor de selecţie, este obligatoriu ca, la orice acţiune de vânătoare organizată în acest scop, vânătorii să fie 

însoţiţi de o persoană de specialitate angajată sau împuternicită de gestionar, care are sarcina de a indica vânatul care se poate 

extrage. 

  

Art. 31. (1) Prin exemplar "de viitor" dintr-o specie de vânat purtătoare de trofeu convenţional se înţelege exemplarul 

tânăr, bine conformat, al cărui trofeu corespunde din punctul de vedere al caracteristicilor cu vârsta sa şi care se impune a fi 

protejat, pentru a putea transmite caracterele acestuia la urmaşi. 

     (2) Prin exemplar "de trofeu" se înţelege acel exemplar dintr-o specie de fauna de interes cinegetic purtătoare de trofeu 

convenţional, al cărui trofeu are o valoare cinegetică încadrată în baremurile CIC medaliabile. 

 (3) Prin exemplar "de selecţie" se înţelege exemplarul dintr-o specie de fauna de interes cinegetic care nu corespunde din 

punct de vedere al caracteristicilor cantitative şi calitative cu vârsta sa şi care se impune a fi recoltat cât mai repede pentru a nu 

transmite caractere nedorite la urmaşi. Exemplarele de selecţie sunt exemplare de ambele sexe, indiferent de vârstă, cu evidente 

defecte de creştere, trofee anormale sau în regres, rănite ori cu evidente deviaţii de comportament. 

 

SUBCAPITOLUL III 
    Reguli de prevenire a accidentelor în timpul practicării vânătorii şi obligaţii ale organizatorilor şi ale vânătorilor 

 

     Art. 32. Se interzice organizarea/inceperea vânătorii în condiţii de vreme nefavorabilă (furtună) precum şi urmărirea 

vânatului mare rănit (urs, mistreţ) în condiţiile lipsei de vizibilitate și in absența câinilor de vânătoare. 

 

 Art. 33. (1) Arma de vânătoare se foloseşte pe fondurile de vânătoare numai pentru recoltarea vânatului şi a câinilor 

hoinari sau a pisicilor sălbăticite.  

     (2) În afara fondurilor cinegetice arma de vânătoare se transportă descărcată şi introdusă în toc. 

 

 Art. 34. (1)Muniţia trebuie să fie corespunzătoare tipului şi calibrului armei utilizate categoriei speciei de fauna de 

interes cinegetic care trebuie recoltat. 

(2)Se interzice utilizarea alicelor cu diametru mai mare de 5 mm. 

 

Art. 35. În timpul odihnei, arma va fi descărcată şi aşezată numai în locuri care oferă o bună stabilitate. 

 

Art. 36. Se interzice îndreptarea armei spre alte persoane, chiar dacă aceasta este descărcată. 

 

Art. 37. (1) Cartuşele care rămân blocate pe ţeavă se scot cu instrumente adecvate. 

     (2) În caz de rateu, arma nu se va deschide imediat, se va aştepta cu ţeava îndreptată în jos timp de aproximativ un minut.  

 

 Art. 38. Se interzice punerea mâinii pe gura ţevilor. 

 

 Art. 39 Organizatorii acţiunilor de vânătoare au următoarele obligaţii: 

 (1) să ridice autorizațiile de vânătoare și crotaliile corespunzătoare de la persoanele angajate în cadrul structurilor 

gestionarilor fondurilor cinegetice titulari de contracte de gestionare împuternicite să elibereze autorizații de vânătoare; 

(2)să aibă asupra lor autorizaţia de vânătoare, completată corect, pe toata perioada de valabilitate; 

(3)să anunțe in SIV inceperea acțiunii de vânătoare in ziua inceperii acțiunii de vânătoare inainte desfășurarii propriuzise, 

intr-o locatie unde este posibila conexiunea la internet; 

     (4) să verifice la toţi vânătorii participanţi permisul de armă, permisul de vânătoare sau ordinul de serviciu, armamentul, 

muniţia şi asigurarea obligatorie împotriva accidentelor; 

     (5) să efectueze instructajul pentru prevenirea accidentelor; 



     (6) să prezinte vânătorilor principalele reguli de practicare a vânătorii, speciile de fauna de ineters cinegetic în care se 

poate trage, numărul de exemplare permis a se vâna şi altele asemenea; 

     (7) să informeze şi să instruiască vânătorii asupra semnalelor sonore - de începere şi de încetare a goanei utilizate în 

timpul vânătorii; 

     (8) să informeze vânătorii şi gonaşii asupra pericolelor care pot fi întâlnite pe terenul de vânătoare - zone abrupte, 

stâncării, grohotişuri, ape curgătoare, canale, mlaştini, arbori aninaţi, zone de formare a avalanşelor; 

     (9) să interzică exercitarea vânătorii de către persoanele aflate în stare de ebrietate, precum şi consumul de alcool în 

timpul vânătorii; 

     (10) să stabilească amplasarea vânătorilor în stand şi să informeze fiecare vânător asupra poziţiei ocupate de vecini şi, în 

funcţie de situaţie, asupra poziţiei vânătorilor amplasaţi pe flancuri; 

     (11) să stabilească direcţiile şi unghiurile de tragere, reperele între care se permite tirul, precum şi interdicţiile de tragere 

în funcţie de amplasarea vânătorilor în standuri; 

     (12) să stabilească componenţa echipelor de gonaşi şi conducătorii acestora, în funcţie de tipul de vânat, şi să îi 

instruiască asupra modului de desfăşurare a fiecărei goane, pentru vânătorile colective la goană; 

     (13) să se interzică folosirea altor câini la vânătoare decât cei din rase sau metişi din rase de câini admişi de vânătoare; 

     (14) să anunţe prin semnale sonore începerea şi încetarea goanei, precum şi a tirului; 

     (15) să conducă vânătorii în fondul de vânătoare numai dacă posedă asigurare împotriva accidentelor de vânătoare şi 

dacă autorizaţia, permisul de vânătoare, legitimaţia de membru al unei organizaţii vânătoreşti, permisul de armă şi armamentul 

sunt regulamentare; 

     (16) să completeze cu pix pe formularul tipărit și cu ajutorul device-ului mobil in SIV rezultatele înregistrate de fiecare 

vânător, la fiecare acţiune organizată în baza autorizaţiei de vânătoare; 

     (17) să crotalieze şi să înscrie în autorizaţia de vânătoare individuală respectiv colectivă vânatul împuşcat şi numărul 

crotaliei, imediat după ce acesta a fost recuperat și înainte de a părăsi fondul cinegetic; 

     (18) să excludă vânătorii care consuma băuturi alcoolice sau care nu respectă regulile privind organizarea şi practicarea 

vânătorii inclusiv regulile de prevenire a accidetenlor în timpul în care se află în fondul de vânătoare; 

     (19) să constituie echipe pentru urmărirea vânatului mare rănit; 

     (20) să organizeze şi să supravegheze transportul vânatului mare împuşcat până la mijlocul de transport. 

      (21) să completeze procesul verbal pentru instruire, participare la vânătoare,participanții inainte  de inceperea vânătorii, 

cu pix, citeț, pe autorizația de vânătoare tipărită și recoltarea vânatului din cuprinsul autorizației de vânătoare înainte de părăsirea 

fondului cinegetic. 

(22)să raporteze in SIV recoltarea vânatului din cuprinsul autorizației de vânătoare la momentul recoltârii dar nu mai 

târziu de părăsirea fondului cinegetic folosind un device mobil. 

 (23) sa retină autorizatiile de vanatoare pe perioada cand nu se deplaseaza in teren pentru actiunea de recoltare a 

vanatului. 

 (24) in termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la consumarea autorizației o depune la gestionar. 

 

 Art. 40. Persoana autorizată să practice vânătoarea individual, la fiecare ieşire în teren, are următoarele obligaţii: 

     (1) să prezinte organizatorului permisul de vânătoare, permisul de armă sau, după caz, ordinul de serviciu şi asigurarea 

obligatorie împotriva accidentelor; 

     (2) să se prezinte cu armament şi muniţie corespunzătoare pentru împuşcarea exemplarului din specia înscrisă în autorizaţia de 

vânătoare, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;  

(3) la vânătoarea de selecţie, să tragă numai în exemplarul indicat de organizator; 

(4) cerb comun, cerb lopătar, căprior, capră neagră şi muflon să folosească numai arme cu ţevi ghintuite şi cartuşe cu 

glonţ, iar la mistreţ, şi arme de vânătoare cu ţeava lisă, însă numai cu muniţie cu proiectil unic; 

(5) înainte de a se încărca arma, verifică şi eventual curăţă ţevile de depunerile interioare de frunze, pământ, zăpadă etc.; 

(6) încărcarea armei se face la locul de vânătoare, după ce se asigură că pe direcţia de de manevrare a armei nu se găsesc 

alte persoane; 

     (7) încărcarea armei basculante se va face cu ţevile îndreptate în jos, închiderea realizându-se prin ridicarea patului; 

     (8) carabinele se încarcă ţinându-se cu ţeava în sus; 

     (9) imediat după încărcare arma trebuie asigurată; 

     (10) arma se poartă în mână sau pe umăr, asigurată, până la identificarea vânatului; 

     (11) înainte de acţionarea siguranţei şi declanşarea focului asupra vânatului, vânătorul se va asigura că pe direcţia lui de 

tragere nu sunt persoane; 

     (12) declanşarea focului se va face numai după identificarea clară a vânatului; 

     (13) declanşarea focului asupra vânatului în mişcare pe jos, la ridicare sau în zbor se va face numai după asigurarea că 

prin ricoşare nu pot fi provocate accidente; 

     (14) când se utilizează barca, vânătorul se va aşeza cu spatele la barcagiu şi se va ţine arma îndreptată cu ţeava în sus; 

tirul este permis numai în faţă şi lateral; 

     (15) vânătorul trebuie să cunoască amplasarea observatoarelor, a locului unde este expusă hrana şi să fie dotat cu armă cu 

glonţ de calibru corespunzător; 

     (16) se interzice apropierea vânătorului de locul unde este amplasată nada; 

     (17) declanşarea focului din observator se va face numai după identificarea precisă a vânatului; 

     (18) personalul care aprovizionează locul de nadă cu hrană va avea asupra sa armă cu glonţ sau cartuş cu proiectil unic 

încărcată şi asigurată. 

 

 Art. 41. La vânătorile colective, vânătorii au obligaţia să respecte următoarele reguli: 



     (1) deplasarea vânătorilor în teren, între goane, se face în linişte şi în şir indian cu arma descarcata si frântă, respectiv cu 

inchizatorul deschis;; 

     (2) la aşezarea în stand, fiecare vânător trebuie să cunoască locul de amplasare a vecinilor; 

    (3) este interzisă schimbarea locului indicat de organizator; 

    (4) este interzis consumul de băuturi alcoolice în timpul acţiunii de vânătoare; 

    (5) încărcarea armei se va face numai în stand, după ce vânătorul şi-a ocupat locul indicat de organizator; 

     (6) arma se descarcă în stand, după semnalul de încetare a goanei; 

     (7) este interzisă părăsirea standului în timpul vânătorii; 

     (8) urmărirea vânatului rănit se va face după încetarea goanei şi numai cu aprobarea organizatorului; 

    (9) se execută foc în vânat doar după ce acesta a fost foArte bine identificat şi numai dacă se află sub distanţa de tir 

eficient; 

     (10) nu se trage în vânatul aflat în faţa vecinului; 

     (11) înainte de părăsirea standului pentru goana următoare, arma se descarcă, deplasarea între goane făcându-se doar cu 

arma frântă sau cu închizătorul deschis, astfel încât acest lucru să fie vizibil; nu se părăseşte standul până ce nu sunt strânse toate 

tuburile trase pentru a fi duse ulterior la un container  destinat deşeurilor; 

     (12) ridicarea vânatului căzut se va realiza numai după încetarea goanei; 

     (13) în situaţia amplasării standurilor pe o singură linie, se interzice declanşarea focului sub un unghi mai mic de 45 

grade faţă de linia vânătorilor, tirul fiind permis în faţa şi în spatele liniei vânătorilor; 

     (14) în situaţia amplasării standurilor în linie pe o distanţă mai mică de 200 m, cu unul sau două flancuri, declanşarea 

focului de către vânătorii aflaţi pe flancuri este permisă numai în spatele liniei flancului, cu respectarea unghiului minim de 

tragere de 45 grade; 

     (15) în teren liber se interzice tirul în faţă cu arma cu alice când gonaşii au ajuns la 200 m de linia standului; 

     (16) în teren liber se interzice tirul în faţă cu arma cu glonţ sau cArtuş cu proiectil unic, când gonaşii au ajuns la 500 m 

de linia standului; 

     (17) interzicerea tirului în faţă se semnalizează sonor de către organizator. După acest semnal, tirul este permis numai în 

spatele liniei standurilor; 

     (18) pentru executarea tirului asupra vânatului care a trecut linia standului trecerea armei încărcate peste acesta, se va 

face numai cu ţeava în sus; 

     (19) pentru urmărirea vânatului mare rănit, se stabilesc de către organizator echipele de căutare şi recuperare, formate din 

minimum 2 vânători dotaţi cu armament corespunzător şi câini de vânătoare; 

     (20) vânătorii au obligaţia de a avertiza gonaşii, în cazul în care vânatul mare rănit se deplasează în  direcţia acestora; 

     (21) în cazul vânătorilor la pândă, cu mai multe standuri alăturate, fiecare vânător trebuie să cunoască locurile în care 

sunt aşezaţi ceilalţi vânători; 

     (22) declanşarea focului se va face numai după identificarea clară a vânatului; 

     (23) părăsirea standului se va face la ora sau la semnalul stabilit de organizator. 

 

 Art. 42. La vânătorile colective, gonaşii au obligaţia să respecte următoarele reguli: 

     (1) să se deplaseze în goană aliniaţi cu vecinii, la distanţă egală de aceştia, pe traseul sau după direcţia indicată de 

organizator; 

     (2) să facă permanent zgomot pentru a fi uşor identificaţi de vânători, mai ales atunci când se apropie de linia acestora; 

     (3) să avertizeze vânătorii în momentul observării vânatului, conform regulilor stabilite de organizatorul vânătorii la 

începutul acesteia; 

     (4) să nu se apropie de vânatul mare căzut şi nici de cel rănit; 

     (5) să poArte elemente care permit identificarea sa; 

     (6) la vânătorile de mistreţ, fiecare echipă de 4 gonaşi va fi condusă de către un vânător înarmat pregătit să tragă în orice 

moment în vânatul rănit, observat pe parcurs de către gonaşii din echipă; 

     (7) gonaşii au obligaţia de a confirma recepţionarea semnalului de avertizare; 

     (8) observatorii, invitaţii, candidaţii la obţinerea permisului de vânătoare vor respecta regulile stabilite de organizatorul 

acţiunii de vânătoare. 

 

CAP. 5 Dispoziţii finale 
 

     Art. 43. (1) Recuperarea tuturor autorizaţiilor de vânătoare eliberate constituie obligaţia gestionarilor fondurilor de 

vânătoare. 

     (2) Pentru autorizaţiile de vânătoare pierdute ori deteriorate organizatorul, va depune în acest sens, la sediul 

gestionarului, o declaraţie pe propria răspundere, menţionând în mod obligatoriu rezultatele acţiunii. Obligația de a completa și 

transmite informațiile in SIV comform prezentului ordin rămâne obligatorie chiar și dacă autorizația in format fizic a fost 

deteriorată sau pierdută. 

 

 (3) Organizatorul acțiunii de vânătoare, în condițiile alin. (2), va raporta în SIV rezultatul vânătorii si va completa 

provesului verbal fizic de participare la vânătoare. 

 

 Art. 44. (1) Dreptul de a vâna al persoanelor înscrise în autorizaţiile de vânătoare se pierde în cazul în care acestea sunt 

expirate sau prezintă modificări de formă sau de conţinut ori vânătoarea se desfăşoară în afara perioadei legale. 

     (2) Posesorii autorizaţiilor de vânătoare individuale pierd dreptul de a vâna, în afara situaţiei prevăzute la alin. (1), şi în 

cazul în care aceştia sunt surprinşi în fondul de vânătoare neînsoţiţi de organizatorii înscrişi în autorizaţiile de vânătoare. 



     (3) Vânătorul, inscris in autorizaţia de vânătoare colectivă pierde dreptul de a vâna, în afara situaţiei prevăzute la alin. (1) 

şi în cazul în care trage asupra altor specii de faună decât cele înscrise în autorizaţie sau care nu respectă regulile de practicare a 

vânătorii, şi regulile de prevenire a accidentelor ocazie cu care pe autorizaţia de vânătoare, în dreptul vânătorului respectiv, se vor 

înscrie data şi ora la care acesta a fost exclus de la acţiunea respectivă. 

  

Art. 45. În situaţiile prevăzute la Art. 44 alin. (1) şi (2) agentul constatator are obligaţia să reţină autorizaţiile de 

vânătoare şi să le predea unităţii emitente, împreună cu o copie a documentului de constatare încheiat la faţa locului. 

 

Art. 46. Autorizaţiile de vânătoare recuperate si transmise in SIV şi declaraţiile depuse ca urmare a pierderii sau 

deteriorării acestora constituie documente legale pentru evidenţa modului de realizare a cotelor de recoltă aprobate. 

 

Art. 47. Autorizaţiile de vânătoare fizice si electronice generate in SIV completate și transmise corespunzător și, după 

caz, crotaliile, sunt documente, respectiv mijloace legale în baza cărora se pot transporta exemplarele din speciile de faună 

sălbatică de interes vânătoresc împuşcate sau capturate. 

 

Art. 48. Arhivarea autorizaţiilor de vânătoare se face separat pe fiecare fond cinegetic, pe fiecare tip de autorizaţie de 

vânătoare, iar evidenţa vânatului recoltat (pe autorizaţii, specii şi număr de exemplare) se ţine la zi pe suport hârtie si in mod 

automat in SIV. 

 

Art. 49. În toate cazurile, vânătoarea se practică în condiţii de etică vânătorească şi de protecţie a vânatului, cu 

respectarea prevederilor Legii nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Art. 50. Valorificarea vânatului recoltat prin acţiunile de vânătoare se face cu respectarea reglementărilor sanitare 

veterinare în vigoare. 

 

Art. 51. Organizatorii acţiunilor de vânătoare au obligaţia de a instrui participanţii la vânătoare (vânători, gonaşi, 

candidaţi la permisul de vânătoare etc.) cu privire la regulile de prevenire a accidentelor prevăzute la cap. IV subcap. III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


