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A N U N Ţ 
 

 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, în temeiul Legii 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 directă a dreptului de 

gestionare a faunei cinegetice, în condiţiile prevăzute la art. 1 alin (1) lit e) din 

regulamentul anterior menţionat, pentru 7 fonduri cinegetice, distribuite pe judeţe după 

cum urmează: 1 Botoșani, 2 Caraș Severin, 1 Iași, 1 Prahova, 1 Teleorman și 1 Timiș. 

 Denumirea, tarifele de atribuire şi datele tehnice fondurile cinegetice în cauză 

sunt prezentate în fişierele anexate. 

Documentaţia pentru participarea la atribuirea directă, 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 şi Schimbărilor Climatice – Direcţia Management și Control al 

Resurselor Forestiere și Cinegetice, B-dul Magheru nr. 31, sector 1, Bucureşti. 

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 îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 8 alin (2) lit c) din Legea nr. 

407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, solicitanţii vor depune, odată cu 

solicitarea de atribuire, un document original eliberat de către inspectoratul teritorial 

de regim silvic şi de vânătoare în a cărui rază de competenţă se află fondul cinegetic în 

cauză, prin care se face dovada includerii în fondul cinegetic a suprafeţelor de teren 

proprietate a statului. Această dovadă trebuie însoţită şi de documente care atestă 

natura proprietăţii. 

Orice alte informaţii se obţin la tel: 021/3166492 int. 121. 
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