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A N U N Ț 

 

 

În temeiul Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, Ministerul Mediului și Pădurilor a elaborat proiectul de ordin 

pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi 

dezvoltării rurale nr. 219/2008 pentru aprobarea modelului - cadru al contractului de 

gestionare a faunei cinegetice de pe suprafaţa fondurilor de vânătoare, pe care îl 

supune dezbaterii publice. 

 

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus 

dezbaterii publice se depun, în scris, la Ministerul Mediului și Pădurilor- Direcția 

Generală Păduri, B-dul Mărăști, nr. 61, clădirea ASAS, cam. 334, sector 1, București, 

în termen de 10 zile de la postarea acestuia pe site. 

 

Persoana de contact: Pițu Virgil, tel: 0213187008, fax 0213187011. 

 

 

Director general 

 

Eugen SIMIONESCU 
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DIRECŢIA GENERALĂ PĂDURI 

Direcția Păduri și Dezvoltare Forestieră 

 

Nr. ................/...........2012 

            

APROB, 

Director General 

       Eugen SIMIONESCU 

Propun aprobarea 

Director General Adjunct 

Ilie MIHALACHE 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 Obiect: iniţierea procedurilor privind elaborarea şi avizarea unui proiect de 

ordin pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului 

agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 219/2008 pentru aprobarea modelului - 

cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafaţa 

fondurilor de vânătoare 

  

În temeiul prevederilor art. 6 alin (1) lit x) şi art. 9 din Legea vânătorii şi a 

protectţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în calitatea pe care a avut-o de 

autoritate publică centrală care răspunde de silvicultură, a emis Ordinul nr. 219/2008 

al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale prin care a fost aprobat modelul cadru 

al contractului de gestionare a faunei cinegetice. 

Modificările şi completările aduse Legii vânătorii şi a protecţiei fondului 

cinegetic nr. 407/2006 prin OUG nr. 102/2010 cu incidenţă asupra prevederilor din 

contractul cadru referitoare la modul de achitare a tarifelor de gestionare şi de 

înscriere a membrilor vânători în asociaţiile de vânătoare, au determinat modificarea 

modelului cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice, prin Ordinul 

ministrului mediului și pădurilor nr. 1431/2011. 

Având în vedere evenimentele recente în care au fost implicate exemplare din 

speciile urs și lup care au produs accidente și pagube, pentru administrarea și 

gestionarea unitară a speciilor de interes cinegetic în scopul prevenirii conflictelor 

dintre animalele sălbatice și om considerăm necesar completarea clauzelor 

contractelor de gestionare a faunei cinegetice cu noi obligații ferme pe care 

gestionarii fondurilor cinegetice să le respecte. 
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În acest sens, a fost elaborat proiectul de ordin pentru modificarea şi 

completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 

219/2008 pentru aprobarea modelului - cadru al contractului de gestionare a faunei 

cinegetice de pe suprafaţa fondurilor de vânătoare, pe care îl supunem avizării și 

promovării. 

Cu stimă, 

 

 

 

 

Director  

 

Dan ACHIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director adj. 

Daniel DICU 
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O R D I N 

Nr.            /                 .2012 

 

pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 

219/2008 pentru aprobarea contractului cadru de gestionare a faunei  

cinegetice de pe suprafaţa fondurilor de vânătoare 

 

Ministrul mediului şi pădurilor 

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. x), art. 9, art 15 şi art. 56 alin (1) din 

Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, 

după negocierea cu reprezentanții gestionarilor fondurilor cinegetice, potrivit 

Minutei înregistrate sub nr. 195853/ES/25.10.2012 

consultând Avizul Consiliului Naţional de Vânătoare nr. 1/2012, 

emite următorul: 

  

O R D I N 

 

 Art. I. Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 

219/2008 pentru aprobarea contractului cadru de gestionare a faunei cinegetice de pe 

suprafaţa fondurilor de vânătoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, Nr. 297 din 16.04.2008, se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 7, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins: 

(10) Să asigure şi să organizeze anual evaluarea efectivelor de faună 

cinegetică, inclusiv pentru speciile urs, lup, râs și pisică sălbatică, conform 

reglementărilor emise de administrator. În situaţia în care se constată inadvertenţe în 

înscrisuri (fişe de observaţie, centralizatoare), precum şi între înscrisuri şi realitatea 

din teren, gestionarul este obligat să efectueze, dacă este posibil, o nouă evaluare 

pentru speciile în cauză. 

2. La articolul 7, după alineatul (24) se introduc opt noi alineate, alineatele 

(25)- (32) care vor avea următorul cuprins: 

 „(25) Să semnaleze imediat administratorului și autorității sanitare-veterinare 

existența în fondul cinegetic a oricăror exemplare de faună cinegetică cu 

comportament anormal; 

(26) Să recolteze, în condițiile legii, cu prioritate exemplarele care produc 

pagube sau cele care pun în pericol sănătatea și siguranța publică; 

http://www.dreptonline.ro/monitorul_oficial/monitor_oficial.php?id_monitor=3990
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(27) Să recolteze în totalitate numărul de exemplare de urs, lup, râs și pisică 

sălbatică aprobate pentru intervenție, altfel gestionarul va suporta pagubele produse 

de acestea; 

(28) Să nu distribuie în fondul cinegetic hrană complementară sub formă de 

deșeuri de origine animală și produse zaharoase de sinteză în perioada 01 martie – 30 

noiembrie; 

(29) Să nu distribuie, în fondurile cinegetice populate cu urs, hrană 

complementară de orice natură la mai puțin de 2 km față de cea mai apropiată 

localitate sau la mai puțin de 200 m față de observatoare cinegetice; 

(30) Să sprijine, cu mijloacele de care dispun, cetățenii care solicită ajutor 

pentru îndepărtarea exemplarelor de urs, lup și râs care produc pagube ori pun în 

pericol sănătatea și siguranța publică; 

 (31) Să sesizeze autoritățile locale competente pentru îndepărtarea din 

cuprinsul fondului cinegetic a depozitelor de resturi menajere despre care au 

cunoștință care ar putea atrage exemplare de urs; 

 (32) Să nu recolteze exemplare din specia urs prin metoda la nadă. ” 

 

2. La articolul 18, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

“b) gestionarul nu şi-a îndeplinit oricare dintre obligaţiile contractuale 

prevăzute la art. 7 alin (1), (2), (4) (6), (10), (16), (17), (18), (22), (23), (25), (27)-

(29) și (32);” 

Art. II. Contractele de gestionare a fondurilor cinegetice aflate în derulare la 

data intrării în vigoare a prezentului ordin se modifică potrivit prevederilor acestuia, 

prin încheierea de acte adiţionale între structurile teritoriale de specialitate ale 

autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi gestionarii fondurilor 

cinegetice. 

Art. III. Structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale 

care răspunde de silvicultură vor transmite Administraţiei Fondului pentru Mediu şi 

primăriilor localitaţilor de pe raza fondurilor cinegetice câte o copie de pe contractele 

de gestionare a fondurilor cinegetice aflate în derulare la data intrării în vigoare a 

prezentului ordin, actualizate, şi de pe cele care se vor încheia ulterior. 

Art. IV. Responsabilitatea îndeplinirii prevederilor prezentului ordin revine 

gestionarilor fondurilor cinegetice şi structurilor teritoriale de specialitate ale 

autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în limitele de competenţă. 

Art. V. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea  I. 

 

 

MINISTRU 

Rovana PLUMB 


