
DEPARTAMENTUL PENTRU APE, P�DURI �I PISCICULTUR� 

 

O R D I N 
 

Nr. 359/07.05.2014 
 

privind aprobarea cotelor de recolt� pentru speciile de faun� de interes cinegetic, la care vânarea 
este permis�, pentru sezonul de vân�toare 15 mai 2014 – 14 mai 2015 

 
Având în vedere Referatul de aprobare 48452/DA/10.04.2014, al Direc�iei de 

management al resurselor forestiere �i cinegetice, 
Consultând Avizul Consiliului Na�ional de Vân�toare nr. 3 / 2014 �i cel al Direc�iei 

Dezvoltare Durabil� �i Protec�ia Naturii din cadrul Ministerului Mediului �i Schimb�rilor 
Climatice transmis prin scrisoarea nr. 15815/AJ/25.04.2014, 
 În temeiul art. 3, art. 6 alin. (1) lit. g), f) �i alin. (4) �i art. 36 din Legea vân�torii �i a 
protec�iei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, precum �i al 
art. 6 alin. (3) din Hot�rârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea �i func�ionarea 
Departamentului pentru Ape, P�duri �i Piscicultur�, precum �i pentru modificarea �i completarea 
Hot�rârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea �i func�ionarea Ministerului Mediului �i 
Schimb�rilor Climatice �i pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului �i 
schimb�rilor climatice, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 

ministrul delegat pentru ape, p�duri �i piscicultur� emite urm�torul 
 

ORDIN: 
 

 Art. 1. Se aprob� cotele de recolt� pentru speciile de faun� de interes cinegetic, la care 
vânarea este permis�, pentru sezonul de vân�toare 15 mai 2014 – 14 mai 2015, prev�zute în 
anexele nr. 1- 6. 
 Art. 2. - (1) Cotele de recolt� aprobate prin prezentul ordin se realizeaz� pentru fiecare 
specie �i pentru fiecare fond cinegetic de c�tre gestionarii acestora cu respectarea reglement�rilor 
în vigoare referitoare la autorizarea, organizarea �i practicarea vân�torii, urm�rindu-se 
conservarea biodiversit��ii faunei cinegetice �i p�strarea echilibrului ecologic. 
 (2) Cu respectarea cotelor de recolt�, fiecare vân�tor înscris în autoriza�ia de vân�toare 
poate recolta într-o zi un num�r maxim de 100 de exemplare din specia ciocârlie (Alauda 
arvensis) �i un num�r maxim de 50 de exemplare din specia prepeli�� (Coturnix coturnix). 

Art. 3. În vederea ob�inerii de venituri necesare unei bune gestion�ri a faunei cinegetice, 
institu�iile de înv���mânt care au discipline de studiu vânatul �i vân�toarea �i institu�iile publice 
care au ca obiect de activitate cercetarea �tiin�ific� în domeniul cinegetic pot realiza cotele de 
recolt� aprobate prin prezentul ordin, pentru fiecare specie �i pentru fiecare fond cinegetic, în 
propor�ie de 50 % �i cu vân�tori, pe lâng� elevi �i studen�i, �i personalul tehnic de vân�toare 
angajat al acestor institu�ii, cu respectarea reglement�rilor în vigoare referitoare la autorizarea, 
organizarea �i practicarea vân�torii. 
 Art. 4. Pe fondurile cinegetice care se suprapun ariilor naturale protejate, cotele de 
recolt� aprobate prin prezentul ordin se realizeaz� pe suprafe�ele din fondurile cinegetice unde 
practicarea vân�torii este admis� potrivit legii. 
 Art. 5.- (1) În cazul modific�rii condi�iilor ecologice din cuprinsul fiec�rui fond cinegetic 
�i a mi�c�rilor naturale de efective, în cursul sezonului de vân�toare 2014– 2015, la solicitarea 
gestionarilor fondurilor cinegetice, structurile teritoriale de specialitate ale autorit��ii publice 
centrale care r�spunde de silvicultur� analizeaz� �i aprob�, pe baza documentelor de constatare, 
rea�ezarea între fonduri cinegetice a cotelor de recolt� aprobate prin prezentul ordin.  



 (2) Structurile teritoriale de specialitate ale autorit��ii publice centrale care r�spunde de 
silvicultur� vor înainta organismului de specialitate din cadrul acesteia, lunar, situa�ia actualizat� 
a aprob�rilor de rea�ezare a cotelor de recolt�, emise în baza prevederilor alin. (1).  
 Art. 6. - (1) În cazul efectu�rii, în cursul sezonului de vân�toare 2014-2015, a unor 
ac�iuni de populare a fondurilor cinegetice cu exemplare ce apar�in speciilor de vânat sedentar, în 
urma c�rora s� rezulte efective cel pu�in egale cu efectivele optime aprobate pentru specia în 
cauz�, pe fondul cinegetic respectiv, autoritatea public� central� care r�spunde de silvicultur� 
aprob�, prin referat de aprobare, la propunerea structurilor teritoriale de specialitate ale acesteia, 
solicit�rile gestionarilor fondurilor cinegetice pentru suplimentarea cotelor de recolt� aprobate 
ini�ial sau pentru acordarea de cote de recolt� pentru speciile de vânat care au f�cut obiectul 
ac�iunilor de populare. 
 (2) Anterior ac�iunii de populare prev�zute la alin. (1), gestionarul fondurilor cinegetice 
în cauz� are obliga�ia s� solicite, în scris, structurilor teritoriale competente ale autorit��ii publice 
centrale care r�spunde de silvicultur�, delegarea de reprezentan�i care s� participe la ac�iunea de 
populare pe care urmeaz� s� o realizeze. 
 (3) Solicitarea prev�zut� la alin. (2) se va transmite cu cel pu�in 10 zile calendaristice 
anterior ac�iunii de populare, precizând data �i locul la care aceasta urmeaz� s� aib� loc. 
 (4) Dup� ac�iunea de populare, participan�ii vor întocmi, la fa�a locului, un document 
privind modul de desf��urare a ac�iunii de populare precizându-se fondul cinegetic, zona din 
cadrul acestuia în care se face popularea, provenien�a, num�rul, structura pe sexe �i vârsta 
exemplarelor populate. 
 Art. 7. – (1) Exemplarele de mamifere din speciile admise la vân�toare care produc 
pagube culturilor agricole, silvice sau animalelor domestice se recolteaz� în orice perioad� a 
anului, la solicitarea scris� a gestionarului, prin metoda la pând�, dup� cum urmeaz�: 

a) în baza aprob�rii conducerii structurilor teritoriale de specialitate ale autorit��ii publice 
centrale care r�spunde de silvicultur� în raza c�reia se afl� fondul cinegetic, în situa�ia în care 
cota de recolt� aprobat� prin prezentul ordin nu a fost realizat�; 

b) în baza aprob�rii conducerii autorit��ii publice centrale care r�spunde de silvicultur�, 
prin referat de aprobare, la propunerea structurilor sale teritoriale de specialitate, în situa�ia în 
care cota de recolt� aprobat� prin prezentul ordin a fost realizat�. 

(2) Aprob�rile prev�zute la alin. (1) se acord� dup� ce personalul de specialitate al 
structurilor teritoriale ale autorit��ii publice centrale care r�spunde de silvicultur� a verificat la 
fa�a locului situa�ia pagubelor produse, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Art. 8. - (1) Pentru diminuarea efectelor negative pe care speciile de prad� le au asupra 
efectivelor de c�prior, iepure, fazan �i potârniche, gestionarii fondurilor cinegetice vor organiza 
�i vor desf��ura ac�iuni având ca scop realizarea integral� a cotelor de recolt� aprobate pentru 
speciile vulpe, �acal, cioar� griv� �i co�ofan�, precum �i combaterea câinilor hoinari �i a pisicilor 
s�lb�ticite. 

(2) Programul ac�iunilor prev�zute la alin. (1) va fi transmis de c�tre gestionarii 
fondurilor cinegetice structurilor teritoriale de specialitate ale autorit��ii publice centrale care 
r�spunde de silvicultur� cu cel pu�in 5 zile calendaristice anterior desf��ur�rii lor.  
 Art. 9. Cotele de recolt� aprobate potrivit prezentului ordin sunt obligatorii de realizat de 
c�tre gestionarii fondurilor cinegetice cu respectarea dispozi�iilor legale în vigoare. 
 Art. 10. Trofeele de vânat recoltate în baza prezentului ordin vor fi evaluate în prezen�a 
unui reprezentant al structurilor teritoriale de specialitate ale autorit��ii publice centrale care 
r�spunde de silvicultur�. 

Art. 11. - (1) În scopul cooper�rii la îndeplinirea programelor de supraveghere, prevenire, 
control �i eradicare a pestei porcine clasice, a pestei porcine africane �i a rabiei, gestionarii 
fondurilor cinegetice au obliga�ia de a lua urm�toarele m�suri: 

a) asigur� prezen�a, la solicitarea autorit��ilor sanitare veterinare teritoriale, a paznicilor 
de vân�toare �i a întregului personal tehnic de specialitate angajat pentru a fi instrui�i cu privire 
la prelevarea de probe biologice de la mistre�ii �i vulpile recoltate cu ocazia ac�iunilor de 
vân�toare; 

b) preleveaz�, ambaleaz� �i expediaz� la Direc�ia Sanitar� Veterinar� �i pentru Siguran�a 
Alimentelor jude�ean�, conform normelor sanitare veterinare, prin personal instruit �i cu mijloace 



asigurate de c�tre autorit��ile sanitare veterinare, probe biologice de la to�i mistre�ii vâna�i în 
sezonul de vân�toare 2014-2015, pentru care vor primi recompense financiare conform legii;  

c) ambaleaz� �i expediaz� la Direc�ia Sanitar� Veterinar� �i pentru Siguran�a Alimentelor 
jude�ean�, conform normelor sanitar- veterinare, prin personal instruit �i cu mijloace asigurate de 
c�tre autorit��ile sanitare veterinare vulpile g�site moarte sau vânate în sezonul de vân�toare 
2014-2015, pentru care vor primi recompense financiare conform legii; 

d) re�in �i p�streaz� în condi�ii optime din punct de vedere sanitar-veterinar exemplarele 
de mistre� vânate pân� la ob�inerea rezultatului examenului de laborator privind pesta porcin� 
clasic� �i pesta porcin� african�; 

e) neutralizeaz� în condi�ii de securitate �i de respectare a legisla�iei sanitar-veterinare în 
vigoare cadavrele porcilor mistre�i g�si�i mor�i, de la care personalul sanitar-veterinar a recoltat 
probe biologice în vederea diagnosticului de laborator, precum �i masa gastro-intestinal� �i alte 
resturi biologice rezultate dup� eviscerarea mistre�ilor vâna�i; 

f) anun��, de îndat�, medicul veterinar oficial cu privire la depistarea în fondul cinegetic a 
cadavrelor de animale s�lbatice sau a exemplarelor cu simptome certe de boal�; 

(2) Num�rul probelor prelevate �i expediate potrivit alin. (1) lit. b) �i c) trebuie s� fie egal 
cu num�rul exemplarelor vânate sau g�site moarte. 

Art. 12. Pentru protec�ia stocului de reproduc�tori �i a femelelor gestante, se recomand� 
ca recoltarea cotelor de recolt� aprobate la specia iepure-de-câmp (Lepus europaeus) s� se 
realizeze pân� în data 31 decembrie 2014. 

Art. 13. Pentru ameliorarea �i cre�terea calit��ii genetice a popula�iilor de c�prior 
(Capreolus capreolus) se interzice recoltarea, în sezonul de vân�toare 2014-2015, a exemplarelor 
”de viitor” a�a cum sunt definite de art. 33 alin. (1) din Regulamentul privind autorizarea, 
organizarea �i practicarea vân�torii aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii �i dezvolt�rii 
rurale nr. 353/2008, cu modific�rile ulterioare. 

Art. 14. F�r� a aduce atingere prevederilor art. 39 lit. d) coroborat cu art. 48 alin. (1) lit. 
b) din Legea vân�torii �i a protec�iei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, nerealizarea cotelor de recolt� în structura �i în condi�iile aprobate 
potrivit prezentului ordin atrage reducerea cotelor de recolt� pentru sezonul de vân�toare 
urm�tor. 

Art. 15. - (1) Controlul modului în care sunt respectate prevederile prezentului ordin se 
realizeaz� de c�tre personalul de specialitate din cadrul autorit��ii publice centrale care r�spunde 
de silvicultur� �i al structurilor teritoriale ale acesteia. 

(2) Structurile teritoriale de specialitate ale autorit��ii publice centrale care r�spunde de 
silvicultur� vor verifica trimestrial �i ori de câte ori este nevoie ca urmare a unor sesiz�ri modul 
de îndeplinire de c�tre gestionarii fondurilor cinegetice a prevederilor prezentului ordin. 

(3) Situa�ia centralizat� cu privire la nerespectarea prevederilor prezentului ordin, 
constatat� în urma verific�rilor prev�zute la alin. (2) �i cu privire la m�surile luate va fi transmis� 
la autoritatea public� central� care r�spunde de silvicultur� în primele cinci zile lucr�toare din 
trimestrul urm�tor, pentru verific�rile din trimestrul anterior. 

Art. 16. Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage r�spunderea gestionarilor 
fondurilor cinegetice potrivit legii �i a clauzelor contractelor de gestionare în vigoare. 

Art. 17. Nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) �i (3) atrage r�spunderea disciplinar� 
�i/sau administrativ�, dup� caz, a celor vinova�i.  
 Art. 18. Anexele nr. 1- 6 fac parte integrant� din prezentul ordin.  
 Art. 19. Prezentul ordin se public� în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 
 

MINISTRU  DELEGAT 
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