
 

 

 

 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2021 

Chișinău 
 

 

 Pentru aprobarea actelor normative cu privire  

la constituirea și gestionarea fondului cinegetic național 

----------------------------------------------------------------- 

 

În temeiul art. 4 alin. (4), art. 11 alin. (1), art. 23 alin. (3) și art. 34 alin. (2) lit. 

b) din Legea vânătorii și fondului cinegetic nr. 298/2018 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2019, nr. 76-85 art. 135), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă: 

1) Regulamentul privind criteriile și modul de constituire a fondului cinegetic, 

conform Anexei nr. 1; 

2) Regulamentul privind normele de protecție a culturilor agricole, fondului 

forestier și animalelor domestice împotriva daunelor cauzate de fauna de interes 

cinegetic și modul de reparare a prejudiciului, conform Anexei nr. 2; 

3) Regulamentul privind vânarea exemplarelor din specii de faună de interes 

cinegetic și caracteristicile mijloacelor folosite în cadrul vânătorii, conform Anexei 

nr. 3. 

 

2. La Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 273/2007 pentru aprobarea 

Nomenclatorului și tarifele la serviciile prestate, contra plată, de către Agenția 

„Moldsilva”, după textul „Tariful, lei pentru o autorizație” se completează cu textul 

„pentru fiecare vânător cu drept de împușcare”. 

 

3. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina 

Ministerului Mediului. 

 

4. Prezenta hotărâre întră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova. 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul mediului     Iuliana Cantaragiu 



Anexa nr. 1 

la Hotărârea Guvernului nr.  

Regulamentul 

privind criteriile și modul de constituire a fondului cinegetic 

I.Dispoziții generale 

1. Regulamentul privind criteriile și modul de constituire a fondului cinegetic (în 

continuare – Regulament) stabilește criteriile de delimitare a Fondului cinegetic 

național, consecutivitatea acțiunilor și modul de constituire a unui fond cinegetic, 

care reprezintă unitatea elementară pentru care se preconizează gospodărirea 

cinegetică. 

2. Fondul cinegetic este unitatea de gospodărire cinegetică, constituită din fauna 

de interes cinegetic și suprafața terenurilor, indiferent de categoria și de forma de 

proprietate, pe care fauna respectivă habitează, delimitată astfel încât să asigure o 

stabilitate optimă a faunei sălbatice aflate în interior. Reprezintă un complex unic și 

indivizibil de interes național și internațional care nu se supune privatizării sau 

transferării în altă formă de proprietate, decât cea publică. Asigurarea ocrotirii și 

conservării faunei constituie responsabilitatea statului. 

3. Fauna de interes cinegetic este o componentă de bază a biocenozelor naturale și 

joacă un rol important în menținerea echilibrului ecologic, fiind o resursă naturală 

regenerabilă. 

4. Gestionarea durabilă a fondului cinegetic se realizează prin metode care nu 

dăunează fauna, habitatul acesteia și mediul înconjurător. 

5. În calitate de administrator al Fondului cinegetic național, autoritatea 

administrativă centrală abilitată cu funcția de administrare a resurselor naturale și 

protecție a mediului înconjurător, în vederea oferirii soluțiilor eficiente în executarea 

funcțiilor și atribuțiilor pe domeniile de competență, în scopul executării Legii 

vânătorii și fondului cinegetic nr. 298/2018, în temeiul art. 27 lit. h) din Legea nr. 

98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate, poate delega în tot sau 

în parte, exercitarea funcției de delimitare, constituire și administrare a fondurilor 

cinegetice autorității administrative în subordinea sa. 

6. În sensul prezentului Regulament următoarele noțiuni principale semnifică: 

suprafața productivă a fondului cinegetic –  constituie partea fondului cinegetic 

pe care viețuiesc permanent specii de faună de interes cinegetic pe terenurile care 

dispun de condiții de existență a acestora și unde este posibilă desfășurarea atât a 

acțiunilor de vânătoare, cât și alte activități cinegetice; 

suprafața neproductivă a fondului cinegetic – partea fondului cinegetic pe care 

desfășurarea activităților cinegetice este imposibilă și pe care acțiunile de vânătoare 

sunt interzise în localități, inclusiv întovărășiri pomicole, vile, suprafețe de terenuri 

ocupate cu construcții și instalații inginerești, grădini zoologice, păduri-parc, zone 

delimitate în scop de recreere, drumuri înregistrate în Registrul obiectivelor de 

infrastructură tehnico-edilitară. 

7. Partea fondului cinegetic pe care este prezentă fauna de interes cinegetic și pe 

terenurile în care condițiile de habitat natural sau antropic determină existența și 

reproductivitatea populațiilor de specii sălbatice, însă desfășurarea acțiunilor de 

vânătoare este imposibilă, inclusiv interzisă pe următoarele tipuri de suprafețe 

terestre: 
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1) terenurile fondului cinegetic neproductive; 

2) zonele nucleu de protecție integrală a ariilor naturale protejate de stat; 

3) teritoriul cu lățimea de 1 km de la frontiera de stat către interior, de-a lungul 

frontierei pe uscat și pe apele de frontieră; 

4) terenurile sportive și cimitirele; 

5) terenurile din intravilanul localităților precum și teritoriile cu lățimea de 2 km 

de la periferiile municipiilor Chișinău, Bălți, Tiraspol și Bender; 

6) teritoriile cu lățimea de 500 m de la periferiile celorlalte localități. 

II.Criterii de delimitare și modalitățile de constituire a fondurilor cinegetice 

8. La constituirea unui fond cinegetic se respectă următoarele criterii: 

1) stabilitatea vânatului – trasarea limitelor fondului cinegetic astfel, încât să 

asigure o cât mai mare stabilitate a vânatului în interiorul său. 

Speciile de vânat mare au o stabilitate mai mare în interiorul bazinetelor, iar 

aria de răspândire în cadrul acestor teritorii, stabilită prin cercetări pentru fiecare 

specie în parte, este bazată pe raza de activitate anuală a speciilor; 

2) limitele fondurilor cinegetice – se stabilesc și se descriu astfel, încât să fie 

ușor de identificat, considerând necesare următoarele aspecte detaliate, necesare în 

procesul de delimitare și stabilire a limitelor fondului cinegetic: 

a) pentru vânatul mare (cerb, căprior, mistreț) limitele se suprapun, pe cât 

posibil, pe formele reliefului orografic natural (culmi, creste, văi, râuri, pâraie, etc), 

sau pe forme artificiale stabile (drumuri, canale de irigare, linii electrice aeriene, 

conducte de gaze, etc); 

b) aria de răspândire în teren a grupărilor speciilor de vânat, care frecventează 

inclusiv și terenuri din afara fondului forestier (vii, livezi, semănături de toamnă, 

pășuni, surse de apă, etc.), precum și limitele de altitudine maxime (superioare) sau 

minime (inferioare) ale terenurilor în care se încadrează perimetrul fondului 

cinegetic; 

c) limitele fondului cinegetic pentru vânatul sedentar mic (iepure de câmp, 

fazan, potârniche) trebuie să se suprapună pe cât este posibil pe limitele unităților 

administrativ-teritoriale ale autorităților administrației publice locale, care nu trebuie 

să divizeze unitățile elementare de evidență cadastrală; 

d) în procesul de delimitare în teren a limitelor teritoriale a fondului cinegetic 

sunt examinate propunerile argumentate și adresate în scris administratorului de 

către deținătorii și proprietarii de terenuri, alte autorități ale administrației publice 

locale, pe teritoriul cărora sunt stabilite hotarele fondului cinegetic constituit; 

3) suprafața fondului cinegetic – cuprinde teritorii constituite pe suprafețe de 

minim 2 mii ha până la maxim 10 mii ha, amplasate pe terenurile uneia sau mai 

multor unități administrativ-teritoriale ale autorităților administrației publice locale. 

În situații cu suprafețe mici ale unităților administrativ-teritoriale ale 

autorităților administrației publice locale, acestea sunt comasate, respectându-se 

suprafața minimă și maximă a fondului cinegetic. 

4) structura de proprietate a terenurilor - fondurile cinegetice trebuie să se 

suprapună după posibilitate pe limitele blocului cadastral din care acestea fac parte. 

În acest caz, indiferent de categoria și forma de proprietate, terenul se include 

integral într-un singur fond cinegetic; 



4 

5) includerea tuturor localităților – în fondurile cinegetice se includ toate 

localitățile, cu excepția municipiilor Chișinău, Bălți, Tiraspol și Bender; 

6) diversitatea folosirii terenurilor – pentru o mai bogată și mai diversificată 

hrană a vânatului ierbivor-plantivor se urmărește ca, în cadrul unui fond cinegetic să 

existe cât mai multe categorii de folosință a terenurilor și, de regulă, care trebuie să 

se încadreze într-un singur etaj fito-climatic, în funcție de complexul de factori de 

mediu, de hrana reprezentată din vegetația care s-a format distinct pe zona dată; 

7) ordinea de constituire a fondurilor cinegetice – se constituie în primul rând 

fonduri cinegetice pentru vânatul mare, care după necesitățile biologic-teritoriale a 

vânatului mare își exercită funcțiile sale ecologice în habitate (teritorii) mari, 

precum și, după tipul teritoriilor la care acesta s-a adaptat evolutiv. Pentru vânatul 

sedentar mic se constituie fonduri cinegetice, conformându-le la fondurile cinegetice 

constituite pentru vânatul mare; 

8) ponderea suprafeței productive a unui fond cinegetic – cuprinde teritorii de 

minim 50% până la maxim 95% din suprafața totală a fondului; 

9) zonă de liniște a fondului cinegetic – se constituie pe teritorii preponderent 

împădurite, de minim 10% și maxim 30% din suprafața productivă a fondului 

cinegetic cu excepția fondurilor cinegetice, care cuprind teritoriile ariilor naturale 

protejate de stat, unde prioritate se acordă zonelor de liniște, iar limita maximă 

procentuală a zonei poate fi și mai mare, care cumulează inclusiv suprafețele 

teritoriale declarate, în conformitate cu Legea nr. 1538/1998 privind fondul ariilor 

naturale protejate de stat, zone de protecție integrală sau parțială în care este 

interzisă orice activitate recreativă și economică, etc. 

Teritoriile zonei de liniște pot fi modificate nu mai des decât odată la doi, trei 

ani pentru vânatul mic și odată la cinci ani pentru vânatul mare, cu excepția 

cazurilor prevăzute în art. 12 alin. (2) din Legea vânătorii și fondului cinegetic nr. 

298/2018, în care trebuie să se asigure condiții optime de existență pentru anumite 

specii de faună de interes cinegetic, unde acțiunile de vânătoare la specia pentru care 

este formată zona de liniște sunt interzise. Hotarele zonelor de liniște sunt marcate 

în teren și pe harta/schema a fondului cinegetic; 

10) destinația și importanța fondului cinegetic – se stabilește în funcție de 

valoarea speciilor de interes cinegetic pentru care se realizează gospodărirea 

cinegetică (valoarea economică, estetică, de conservare, educativă și de cercetare, 

etc). 

Pot fi constituite fonduri cinegetice în care, gospodărirea se bazează doar pe 

vânatul sedentar mic, pe vânatul mare sau pe fonduri cinegetice cu gospodărire 

cinegetică mixtă (vânat mic și vânat mare). 

11) includerea terenurilor ariilor naturale protejate în fondurile cinegetice sunt 

considerate ca suprafețe productive la constituirea fondului cinegetic, destinate 

asigurării condițiilor optime de viață a speciilor de faună de interes cinegetic, unde 

gospodărirea cinegetică se efectuează conform planului de management a ariei 

naturale protejate de stat, în baza Regulamentului cu privire la reglementarea 

efectivului de animale sălbatice în ariile naturale protejate de stat din fondul 

forestier de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 239/2014 și a 

Regulamentului cu privire la modul de organizare și desfășurare a vânătorii de 

selecție, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1132/2016. 
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9. Stabilirea limitele hotarelor fondului cinegetic și constituirea acestuia este 

precedată de un studiu de analiză, pentru: 

1) precizarea categoriilor de folosință a terenurilor și elaborarea hărții/schemei 

fondului cinegetic; 

2) concretizarea suprafeței totale a fondului cinegetic și stabilirea suprafeței 

terenurilor productive și neproductive; 

3) stabilirea componenței teritoriilor unităților administrativ-teritoriale 

(localitățile) din limitele hotarelor fondului cinegetic; 

4) stabilirea proporției procentuale pe tipuri de teren a entităților care au 

gestionat anterior fauna de interes cinegetic; 

5) obținerea altor date relevante pentru a fi consemnate în fișa fondului 

cinegetic, conform anexei nr. 1. 

10. Bonitatea fondului cinegetic este stabilită în fișa fondului cinegetic la 

momentul constituirii acestuia, în baza evaluării capacității de reproducere a 

populației speciilor de faună de interes cinegetic, în funcție de asigurarea condițiilor 

de hrană, liniște și adăpost. Categoriile de bonitate se atribuie în funcție de 

capacitatea biogenică a fondului de vânătoare (factorii biologici, ecologici, 

geomorfologici, edafici, climatici, etc) ce influențează viața efectivelor speciilor de 

vânat și se consemnează în fișa fondului cinegetic de către administrator. 

Executarea lucrărilor de evaluare și stabilire a bonității fondului cinegetic este 

efectuată de către instituțiile de cercetări științifice în domeniul cinegetic sau 

persoane juridice acreditate în domeniul respectiv și care prestează astfel de servicii. 

11. Fondurile cinegetice sunt formate prin separare, divizare, comasare, 

combinare, inițial a suprafețelor terenurilor împădurite cât și a terenurilor 

preponderent neîmpădurite. 

12. Fondului cinegetic i se atribuie denumire și număr, se indică suprafața totală 

și productivă, locul exact al amplasării lui, specia de faună de interes cinegetic 

principală și cea complementară care populează, bonitatea, etc. 

13. La aprobarea fișei fondului de către administrator se atribuie număr și se 

înregistrează în Registrul de evidență a fondurilor cinegetice, conform anexei nr. 2 

din Regulament. 

După atribuirea în gestiune a fondurilor cinegetice, în același Registru de evidență 

a fondurilor cinegetice sunt înregistrate datele gestionarului, numărul contractului de 

gestiune și perioada de valabilitate. 

14. Fișa fondului cinegetic conține cel puțin următoarele date: 

1) numărul și denumirea fondului cinegetic; 

2) suprafața totală a fondului cinegetic; 

3) suprafețe productive și neproductive, inclusiv a zonelor de liniște; 

4) categoria de bonitate după specia principală de vânat; 

5) descrierea limitelor hotarelor fondului (Nord, Vest, Sud, Est); 

6) suprafața fondului cinegetic pe categorii de folosință a terenurilor; 

7) componența unităților administrativ-teritoriale (localități), proporția 

procentuală a suprafețelor acestora care sunt parte a noului fond cinegetic constituit; 

8) căile de acces; 

9) condițiile hidrologice; 

10) condițiile de vegetație (pășunat, păduri și culturi agricole); 
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11) speciile de vânat, suprafețele favorabile populării-reproducerii și efectivele 

lor la momentul atribuirii fondului cinegetic în gestiune (cu menționarea speciei 

principale și a celor complementare); 

12) efectivul răpitorilor la momentul atribuirii fondului cinegetic în gestiune. 

13) construcții, instalații vânătorești și biotehnice la momentul atribuirii în 

gestiune; 

14) harta/schema reprodusă după planul topografic; 

15) planul topografic la scara 1:50.000, hotarele reprezentate prin coordonate 

geografice ale punctelor unghiulare stabilite în sistemul de coordonate MOLDREF-

99. 

15. În cadrul unui fond cinegetic la stabilirea speciei principale și celei 

complementare a faunei de interes cinegetic se acordă prioritate speciei care: 

1) însușește cât mai bine condițiile de mediu existente oferite de terenurile de 

vânătoare; 

2) în condițiile social-economice sau ecologice existente, prezintă valoarea cea 

mai mare; 

3) speciile complementare se stabilesc în ordinea descrescătoare a valorii lor 

cinegetice. 

16. Harta/schema fondului cinegetic inclusă în fișa fondului cinegetic este 

reprezentată pe plan topografic la scara 1:50.000, reprodusă după harta cuprinsă în 

studiul de analiză generală, care dispune de coordonate geografice ale punctelor 

unghiulare ale hotarelor fondului cinegetic, marcându-se în mod obligatoriu 

diversele categorii de folosință a terenurilor, pășuni, păduri, ape curgătoare și 

stătătoare, canale, drumuri, precum și căile de acces. 

Pentru identificarea suprafețelor fondului cinegetic, terenurile productive 

cinegetic se numerotează cu cifre romane, iar cu cifre arabe, terenurile neproductive 

cinegetic. 

Semnele convenționale de pe harta/schemă, inclusiv cele care nu pot fi exprimate 

grafic, sunt înscrise (detaliate) în legendă, după cum urmează: 

1) limita fondului cinegetic cu o linie groasă de culoare roșie; 

2) limita ocolului silvic cu o linie de culoare verde închis; 

3) drumuri cu o linie subțire neagră; 

4) căi ferate, cu o linie dublă subțire neagră; 

5) pădurile, cu o linie de culoare verde-deschis; 

6) apele, cu o linie de culoare albastru; 

7) culmi, podișuri golite, de culoare maro; 

8) suprafețe productive cinegetic (în afară de bazinele acvatice și păduri), se 

colorează cu galben-deschis; 

9) suprafețe neproductive cinegetic se colorează cu gri; 

10) zona de liniște (refugiu) se delimitează cu linie subțire de culoare roșie; 

11) întocmit de ____________ (nume, prenume, funcția și instituția reprezentată); 

12) avizat de ____________ (nume, prenume, funcția și instituția reprezentată); 

13) data întocmirii ____________; 

14) data avizării ____________ . 
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Semnele convenționale la întocmirea hărții/schemei pot fi modificate de către 

specialiști în cadrul efectuării lucrărilor de cartare, cu menționarea adițională a 

reconsiderărilor efectuate. 

17. Aprobarea de administrator a modificărilor în fișa fondului cinegetic, poate fi 

solicitată de gestionarul fondului cinegetic, în cazul implementării acțiunilor și 

măsurilor de îmbunătățire a managementului de gestionare a fondului cinegetic, 

considerate și justificate ca indispensabile, precum și în cazul apariției modificărilor 

de altă natură, care prin evoluția lor pot sau au schimbat aspectele fizice în 

amplasament și au apărut după atribuirea în gestiune a fondului cinegetic. 

18. Modificările în fișa fondului cinegetic sunt consemnate de administrator în 

urma evaluării comprehensive a rezultatelor gestionării fondului cinegetic și 

verificării în teren (in-situ) a executării condițiilor consemnate în contractul de 

gestiune fie în perioada de gestiune, la sfârșitul termenul contractului sau de fiecare 

dată când se încheie un nou contract de gestiune. 

III. Dispoziții finale si tranzitorii. 

19. Gestionarii terenurilor de vânătoare (fondurilor cinegetice) atribuite de 

administrația publică locală, persoanele fizice sau juridice, alte entități, până la 

intrarea Legii vânătorii și fondului cinegetic nr. 298/2018, care sunt în raporturi 

juridice existente, până la atribuirea noilor fonduri cinegetice delimitate și 

constituite în conformitate cu Regulamentul, gestionează în continuare și poartă 

responsabilitatea pentru protecția, reproducerea și folosirea rațională a resurselor 

cinegetice (fauna de interes cinegetic) în baza aprobărilor administratorului fondului 

cinegetic național și în conformitate cu Regulamentul privind normele de protecție a 

culturilor agricole, fondului forestier și animalelor domestice împotriva daunelor 

cauzate de fauna de interes cinegetic și modul de reparare a prejudiciului, 

Regulamentul privind vânarea exemplarelor din specii de faună de interes cinegetic 

și caracteristicile mijloacelor folosite în cadrul vânătorii și Regulile de securitate la 

vânătoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 140/2017. 

20. Arendașii terenurilor din fondul forestier atribuite în folosință în scopuri de 

gospodărire cinegetică, până la expirarea contractului de arendă sau rezoluțiune 

anticipată, desfășoară activitățile de gestionare a speciilor de faună de interes 

cinegetic, în coordonare cu gestionarul fondului forestier de stat, în baza aprobărilor 

administratorului fondului cinegetic național și în conformitate cu Regulamentul 

privind normele de protecție a culturilor agricole, fondului forestier și animalelor 

domestice împotriva daunelor cauzate de fauna de interes cinegetic și modul de 

reparare a prejudiciului, Regulamentul privind vânarea exemplarelor din specii de 

faună de interes cinegetic și caracteristicile mijloacelor folosite în cadrul vânătorii, 

Regulile de securitate la vânătoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

140/2017 și Regulamentul privind atribuirea în folosință a terenurilor din fondul 

forestier în scopuri de gospodărire cinegetică și/sau de recreere aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr.187/2008. 



Anexa nr. 1 

la Regulamentul privind criteriile și 

modul de constituire a fondului cinegetic 
 

APROBAT 

________________________ 
(semnătură, numele și prenumele) 

 

L.Ş.       "__" ___________20__ 
(parafa/ștampila instituției, data aprobării) 

 

FIȘA FONDULUI CINEGETIC №. …….. . 

Denumirea ……………………….. . 

Atribuit ……………………….. (nume, date identificare, etc), 

în baza contractului №. …….. din …………… , 

pe un termen de …….. ani/luni. 

Suprafața totală a fondului cinegetic ……..ha, din care, 

▪ suprafața productivă de …….. ha și suprafața neproductivă de …….. ha, cu 

▪ zonă de liniște stabilită pe o suprafață de …….. ha, și 

▪ categoria de bonitate după specia principală de vânat de …….. . 

1. Descrierea limitelor hotarelor fondului 

………………………..……………………….. ; 

………………………..……………………….. ; 

2. Suprafața fondului cinegetic pe categorii de folosință a terenurilor, în ha: 

Entitatea/Entitățile 

care a gestionat 

anterior 

(suprafața %) 

Terenuri productive 

Terenuri 

neproductive  

Terenurile 

ariilor 

naturale 

protejate P
ăd

u
re

 

T
re

n
 a

ra
b

il
 

P
la

n
ta

ți
i 

m
u

lt
ia

n
u

al
e 

B
ăl

ți
 ș

i 

b
az

in
e 

ac
v

at
ic

e 

P
ăș

u
n

i 

P
âr

lo
ag

e 

         

3. Componența unităților administrativ-teritoriale a fondului cinegetic (denumirea 

localității, raionului din limitele teritoriale ale fondului cinegetic), după cum 

urmează : …………………….;  …………………….; : …………………….; 

4. Căi de acces …………………….…………………….…………………….; 

5. Condiții hidrologice ………………………………….…………………….; 

6. Condiții de vegetație 

▪ Vegetație forestieră ………….…………………….…………………….; 

▪ Culturi agricole .…………….…………………….…………………….; 

▪ Alte .…………….…………………….…………………….;  

7. Speciile de vânat, suprafețele favorabile populării și efectivele lor la momentul 

atribuirii fondului cinegetic în gestiune: 

Cerb Căprior Mistreț 
Iepure 

de câmp 
Fazan Potârniche Rața mare Prepelițe Porumbei 

S
u

p
ra

fa
ță

 

E
fe

ct
iv

 

S
u

p
ra

fa
ță

 

E
fe

ct
iv

 

S
u

p
ra

fa
ță

 

E
fe

ct
iv

 

S
u

p
ra

fa
ță

 

E
fe

ct
iv

 

S
u

p
ra

fa
ță

 

E
fe

ct
iv

 

S
u

p
ra

fa
ță

 

E
fe

ct
iv

 

S
u

p
ra

fa
ță

 

E
fe

ct
iv

 

S
u

p
ra

fa
ță

 

E
fe

ct
iv

 

S
u

p
ra

fa
ță

 

E
fe

ct
iv
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Specia principală de faună de interes cinegetic: ________; ________; ________. 

Specia complementară de faună de interes cinegetic: : ______; _______; _______  

8. Efectivul răpitorilor la momentul atribuirii fondului cinegetic în gestiune: 

Lup Șacal Vulpe Câine-enot Pisica sălbatică Viezure   

        

9. Construcții, instalații vânătorești și biotehnice la momentul atribuirii în 

gestiune: 

Turnuri de 

observație 

Hrănitori 

(vânat mare) 

Hrănitori 

(vânat mic) 
Adăpători Scăldători Sărării  

       

10. Planul topografic al hotarelor fondului cinegetic reprezentate prin 

coordonatele geografice a punctelor unghiulare stabilite; 

11. Harta/schemă a fondului cinegetic №. ______. 

 
12) întocmit de ____________ (nume, prenume, funcția și instituția reprezentată); 

13) avizat de ____________ (nume, prenume, funcția și instituția reprezentată); 

14) data întocmirii ____________ ; 

15) data avizării ____________ . 



Anexa nr. 2 

la Regulamentul privind criteriile și 

modul de constituire a fondului cinegetic 

 

Registrul de evidență a fondurilor cinegetice 

№
  

…
 F

o
n

d
u

lu
i 

C
in

eg
et

ic
. 

D
en

u
m

ir
e
 

L
o

c 
a

m
p

la
sa

m
en

t 

S
u

p
ra

fa
ța

 t
o

ta
lă

 (
h

a
) 

S
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p
ra

fa
ța

 

p
ro

d
u

ct
iv

ă
 (

h
a

) 

 
S

u
p

ra
fa

ță
 

zo
n

ă
 d

e 
li

n
iș

te
 (

h
a

) 

Specia 

principală 

de faună 

de interes 

cinegetic 

Specia 

complement

ară de 

faună de 

interes 

cinegetic 

Bonitatea 

fondului 

după specia 

principală 

de vânat 

D
a

te
le

 g
es

ti
o

n
a

ru
lu

i 

№
 .

 …
 c

o
n

tr
a

ct
u

lu
i 

d
e 

g
es

ti
u

n
e Perioada de 

valabilitate 

a 

contractului 

de gestiune 
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Anexa nr. 2 

la Hotărârea Guvernului nr.  

Regulamentul privind normele de protecție a culturilor agricole, fondului 

forestier și animalelor domestice împotriva daunelor cauzate de fauna de 

interes cinegetic și modul de reparare a prejudiciului 

I. Dispoziții generale  

1. Prezentul Regulament reglementează normele de protecție a culturilor agricole, 

silvice și animalelor domestice împotriva daunelor cauzate de fauna de interes 

cinegetic, măsurile de prevenire a pagubelor, obligațiile și responsabilitățile 

gestionarilor fondurilor cinegetice și proprietarilor/deținătorilor de terenuri de 

culturi agricole, silvice și de animale domestice, precum și modalitatea de evaluare, 

constatare a pagubelor, și modul de acordare a despăgubirilor și reparare a 

prejudiciului cauzat. 

2. În sensul prezentelor norme, următoarele noțiuni principale semnifică: 

1) animal domestic – se folosește și înțelege noțiunea animalului, în sensul Legii 

zootehniei nr. 412/1999; 

2) culturi agricole – plantații agricole prelucrate, semănăturile și semințișurile 

din aceste plantații, culturile de plante legumicole, inclusiv din sere și solarii, toate 

plantațiile multianuale, pășuni semănate cu culturi furajere, care sânt utilizate pentru 

pășunat sau cosit; 

3) culturi silvice - arbori, arbuști sau arboreturi tinere provenite prin regenerare 

naturală, semințiș natural și preexistent de pe suprafețele destinate reîmpăduririi, 

puieți și butași din pepinierele și plantațiile silvice până la faza trecerii în starea de 

masiv (arboret cu vârsta vegetativă mai mică de 15 ani sau înălțime inferioară de 5 

metri), alte plantații constituite în scop tehnic și economic pe terenurile fondului 

forestier cât și din afara acestuia; 

4) pagubă – rezultatul acțiunii de modificare a integrității fizice și a 

caracteristicilor fiziologice ale exemplarelor din speciile de floră din culturile 

agricole, silvice atât din fondul forestier cât și din afara acestuia, ale animalelor 

domestice, cauzată de speciile de faună de interes cinegetic sau alt animal sălbatic, 

care afectează prin vătămare sau distrugere culturile și producția agricolă, silvică, 

inclusiv răspândesc boli, determină îmbolnăvirea, cu excepția epizootiilor, sau pot 

modifica starea fizică sau moartea animalelor domestice. 

5) producție silvică (nelemnoasă) – produse secundare ale pădurii supuse 

certificării, precum sunt fructele și pomușoarele sălbatice, ciupercile, plantele 

medicinale și alte plante valoroase din punct de vedere economic, arborii și arbuștii 

fructiferi sălbatici și derivatele acestora (rădăcini și rizomi; flori, scoarță, muguri, 

fructul de nuci, aluni, măceș, etc), melcii de viță de vie pe terenurile din fondul 

forestier. 

II. Constatarea și evaluarea pagubelor produse de speciile de faună de interes 

cinegetic culturilor agricole, silvice și animalelor domestice 

3. Constatarea și evaluarea pagubelor (prejudiciului cauzat) se realizează în baza 

unei cereri scrise, depusă la autoritatea administrației publice locale, pe teritoriul 

căreia proprietarul/deținătorul terenului de culturi agricole, silvice sau animal 
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domestic pretinde despăgubire produsă de fauna de interes cinegetic, iar bunurile 

căruia sunt prezente pe suprafața fondului cinegetic. 

4. Autoritatea administrației publice locale, sub conducerea comisiei creată prin 

actul său administrativ, o convoacă imediat (prin telefon) în teren, cu confirmarea 

ulterioară în scris (prin fax, sau e-mail) în termen de cel mult trei zile lucrătoare din 

momentul depunerii cererii de despăgubire a daunelor cauzate de fauna de interes 

cinegetic, pentru examinarea stării de fapt și a informației adresate în scopul 

evaluării pagubelor și determinării responsabilităților proprietarului și respectării 

obligațiilor gestionarului faunei de interes cinegetic, inclusiv pentru stabilirea 

mărimii și modului de despăgubire. 

5. Comisia de evaluare și stabilire a pagubelor cauzată de fauna de interes 

cinegetic (în continuare – Comisia de stabilire a pagubelor) constituită de 

autoritatea administrației publice locale, activează pe principii de voluntariat (fără 

remunerare), din reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice, după cum 

urmează: 

1) reprezentantul autorității administrației publice locale, pe teritoriul căreia s-a 

produs daune/pagube, responsabil de gestionarea fondului funciar; 

2) reprezentantul subdiviziunii pentru agricultură a autorității administrației 

publice raionale, pe teritoriul căreia s-a produs daune/pagube, în cazul pagubelor 

produse culturilor agricole; 

3) reprezentantul structurii teritoriale a Agenției de Mediu; 

4) reprezentantul structurii teritoriale a Inspectoratului pentru Protecția 

Mediului; 

5) reprezentantul structurii teritoriale a Agenției „Moldsilva”, în cazul pagubelor 

produse culturilor silvice; 

6) reprezentantul subdiviziunii teritoriale a Agenției Naționale pentru Siguranța 

Alimentelor, în cazul pagubelor cauzate animalelor domestice; 

7) reprezentantul gestionarului fondului cinegetic și cel mult doi martori selectați 

la discreția acestuia pentru participare în procesul de stabilire a pagubelor; 

8) reprezentantul autorității administrației publice centrale, locale, deținătorii de 

terenuri în a căror administrare se află obiecte și complexe din fondul ariilor 

protejate de stat, în cazul pagubelor produse acestor teritorii; 

9) persoana păgubită și cel mult doi martori selectați la discreția acesteia pentru 

participare în procesul de stabilire a pagubelor. 

6. În dependență de obiectul daunei (cultură sau producție agricolă/silvică sau 

animal domestic) pentru care se pretinde despăgubire, autoritatea administrației 

publice locale determină reprezentanții necesari pentru constituirea Comisiei de 

stabilire a pagubelor și convocarea acestora conform cerințelor stabilite în pct. 4. 

7. Convocarea tuturor reprezentanților notificați și stabiliți în componența 

nominală a Comisiei de stabilire a pagubelor este obligatorie, iar întrunirea 

cvorumului este considerată valabilă în prezența tuturor membrilor nominalizați 

pentru asigurarea obiectivă a desfășurării procesul de constatare, evaluare, 

determinare a părții vinovate, stabilire a mărimii pagubelor și modului de 

despăgubire. 

8. Cererea de despăgubire, altă informație și documentație (pe suport de hârtie sau 

electronic) prezentată autorității administrației publice locale de către persoana 
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păgubită și gestionarul fondului cinegetic în procesul de stabilire a daunei pagubelor 

cauzate de fauna de interes cinegetic, din momentul recepționării, este distribuită 

obligatoriu prin poșta electronică sau prin corespondență spre examinare membrilor 

Comisiei de stabilire a pagubelor. 

9. În cazul imposibilității convocării în teritoriu, din cauza schimbării condițiilor 

climatice, care pot cauza riscuri sau alte dificultăți de ordin organizatoric, autoritatea 

administrației publice locale reconvoacă în teritoriu membrii Comisiei de stabilire a 

pagubelor în cel mult trei zile lucrătoare din momentul informării și notificării 

reprezentanților convocați inițial. 

10. Lucrările Comisiei de stabilire a pagubelor trebuie finalizate în termen 

rezonabil, dar nu mai mult de 30 zile lucrătoare din momentul finalizării verificării 

și consemnării stării de fapt în teren. 

11. Pentru inacțiunile manifestate de către reprezentanții autorităților din 

componența nominală a Comisiei de stabilire a pagubelor, sau pentru lipsa 

nemotivată a membrilor informați și notificați în ordinea stabilită în pct. 5 - pct. 10, 

aceștia poartă și sunt atrași la răspundere disciplinară, materială, etc. 

12. Lipsa sau constatarea pretinsei pagube precum și determinarea cuantumul 

prejudiciului cauzat se stabilește în baza Procesului-verbal de constatare a stării de 

fapt, evaluare a daunelor cauzate culturilor agricole, fondului forestier, inclusiv 

producției agricole și silvice, de fauna de interes cinegetic și modului de determinare 

și stabilire a despăgubirilor (în continuare – Proces-verbal de evaluare și stabilire a 

pagubelor) întocmit și aprobat de Comisia de stabilire a pagubelor. 

13. Procesul-verbal de evaluare și stabilire a pagubelor este întocmit în prezența 

Comisiei de stabilire a pagubelor și obligatoriu semnat de toți participanții implicați 

în procesul de evaluare și stabilire a pagubelor. Opiniile/recomandările fiecărui 

participant, deduse și exprimate verbal asupra gradului de realizare a 

acțiunilor/inacțiunilor, necesare pentru determinarea finală a părții vinovate de 

daunele produse, se consemnează obligatoriu în procesul-verbal. Copiile de pe 

originalul procesului-verbal de evaluare și stabilire a pagubelor, vizat spre 

neschimbare de către convocatorul Comisiei de stabilire a pagubelor, se eliberează 

fiecărui semnatar. 

14. În cazul dezacordului, obiecțiilor separate, invocate justificat de participanți la 

procesul evaluare și stabilire a pagubelor, acestea sunt obligatoriu consemnate și 

descrise în esență. 

15. Contestarea rezultatelor Comisiei de stabilire a pagubelor se efectuează în 

termenii și modalitatea stabilită de Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 

116/2018. 

16. Determinarea gradului de asigurare de către proprietar/deținător a măsurilor 

de protecție și prevenire împotriva cauzării pagubelor de fauna de interes cinegetic, 

precum și aprecierea respectării obligațiilor gestionarului faunei de interes cinegetic 

este parte a procesului de examinare a stării de fapt, verificare a dovezilor privind 

îndeplinirea responsabilităților părților și stabilirea vinovatului, inclusiv a modului 

de despăgubire. 

17. Partea determinată vinovată în procesul de examinare a stării de fapt, evaluării 

pagubelor și stabilirii mărimii și modului de despăgubire, în mod benevol achită în 

termen de zece zile lucrătoare din momentul eliberării procesului-verbal de evaluare 
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și stabilire a pagubelor, cuantumul calculat proprietarului/deținătorului terenului de 

culturi agricole, silvice sau animale domestice. Prin plata efectuată se sting orice 

pretenții referitoare la prejudiciul cauzat, în caz contrar, persoana păgubită este în 

drept, în baza procesului-verbal de evaluare și stabilire a pagubelor, să se adreseze 

în instanța de judecată pentru a încasa prejudiciul cauzat. 

18. Rezultatele evaluării și constatării daunelor cauzate culturilor agricole, 

fondului forestier, inclusiv producției agricole și silvice de către speciile de faună de 

interes cinegetic se consemnează și se stabilesc în Procesul-verbal de constatare a 

stării de fapt, evaluare a daunelor cauzate culturilor agricole, fondului forestier, 

inclusiv producției agricole și silvice de fauna de interes cinegetic și modului de 

determinare și stabilire a despăgubirilor, conform modelului din anexa nr. 1. 

19. Rezultatele evaluării și constatării daunelor cauzate animalelor domestice de 

către speciile de faună de interes cinegetic se consemnează și se stabilesc în 

procesul-verbal de constatare a stării de fapt, evaluare a daunelor cauzate animalelor 

domestice de fauna de interes cinegetic și modului de determinare, și stabilire a 

despăgubirilor, conform modelului din anexa nr. 2. 

20. După examinarea informației din cererea adresată în scopul evaluării 

pagubelor, dovezilor deținerii în proprietate sau folosință a terenurilor culturilor 

agricole, silvice sau animalelor domestice, verificarea stării de fapt în teren (in-situ), 

determinarea gradului de asigurare de către proprietar/deținător a măsurilor de 

protecție și prevenire împotriva cauzării pagubelor de fauna de interes cinegetic, 

precum și aprecierea respectării obligațiilor gestionarului faunei de interes cinegetic, 

Comisia de stabilire a pagubelor, apreciază și calculează cuantumul prejudiciului 

cauzat, în baza următoarelor criterii: 

1) Pentru daunele cauzate culturilor agricole sunt luate în considerație: 

a) suprafața afectată; 

b) gradul de vătămare sau distrugere a culturilor agricole prelucrate, în 

dependență de întreruperea sau încetarea creșterii culturilor, (examinarea scoarței, 

tulpinii, rădăcinilor, lăstarilor și frunzișului); 

c) gradul de afectare a roadei plantațiilor multianuale prelucrate, în special la 

speciile sâmburoase, care pot fi afectate de păsări; 

d) stadiul de dezvoltare și starea fitosanitară a culturilor rămase neafectate, în 

cazul în care există situația dată; 

e) roada medie în ultimii trei ani, în cazul proprietarilor/deținătorilor de culturi 

agricole pe o suprafață de 10 ha și peste, reflectată în rapoartele prezentate 

subdiviziunii teritoriale (direcției) a Biroului Național de Statistică; 

f) roada medie pe raion conform datelor Biroului Național de Statistică, în 

cazul proprietarilor/deținătorilor de culturi agricole pe o suprafață de până la 10 ha; 

g) prețul mediu de realizare a culturilor agricole conform datelor Biroului 

Național de Statistică. 

2) Pentru daunele cauzate culturilor și producției silvice pe terenurile din fondul 

forestier sunt luate în considerație: 

a) suprafața afectată, cantitatea culturilor și a producției silvice; 

b) gradul de vătămare sau distrugere a semințișului natural, culturilor silvice în 

dependență de întreruperea (vătămat până la 1/3) sau încetarea creșterii (vătămarea 

tulpinii mai mult de 30% din circumferință, sau dacă coroana sau sistemul radicular 
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depășește 1/3 sau este distrus), se evaluează prin examinarea rădăcinilor, scoarței, 

tulpinii, ramificațiilor, lăstarilor și frunzișului; 

c) stadiul de dezvoltare și starea fitosanitară a culturilor silvice neafectate, în 

cazul în care există situația. 

3) Pentru daunele cauzate animalelor domestice sunt luate în considerație: 

a) numărul de capete, familii, colonii, etc; 

b) specia și rasa animalului; 

c) vârsta, sexul, greutatea și starea fiziologică a animalului; 

d) prețul de piață și producția ratată din data depistării pagubei. 

21. În cazul distrugerii stupilor/stupinelor amplasate pe terenuri din fondul 

forestier sau în afara fondului forestier, determinarea pagubei se calculează reieșind 

din prețul de piață a unei familii de albine, a inventarului, precum și venitul ratat 

până la finele sezonului apicol de la data depistării pagubei. 

22. Pagubele cauzate de fauna de interes cinegetic terenurilor fondului forestier 

cu culturi și producție silvică, sunt supuse compensării acestor pierderi și se 

efectuează concomitent cu repararea prejudiciilor. Calcularea pagubelor cauzate 

culturilor silvice se efectuează în modul stabilit în anexa nr. 1, 2, 3, 4, 6 din Codul 

Silvic nr. 887/1996, iar pagubele producției silvice după determinarea cantității 

producției recoltate ratate conform prețului de piață la data depistării pagubei. 

23. După finalizarea procedurii de examinare a stării de fapt, evaluării pagubelor 

și stabilirii mărimii și modului de despăgubire, originalul procesului-verbal de 

evaluare și stabilire a pagubelor se păstrează la autoritatea administrației publice 

locale, în dosarul cauzei de despăgubire care cuprinde: 

1) cererea păgubașului; 

2) notificările pentru convocarea comisiei; 

3) actul administrativ de constituire a comisiei; 

4) dovada înregistrării dreptului de proprietate sau folosință a terenurilor 

agricole, silvice; 

5) dovada înregistrării animalelor domestice în Registrul de stat al animalelor 

sau certificatul eliberat de autoritatea administrației publice locale privind deținerea 

speciilor de animale, care nu sunt înscrise în Registrul de stat a animalelor; 

6) certificate de origine și proveniență a culturilor agricole sau silvice; 

7) certificate privind valoarea bunului afectat sau valoarea de piață a acestuia; 

8) rapoarte care determină roada medie a culturilor agricole; 

9) documente oficiale ale Biroului Național de Statistică; 

10) dovezile măsurilor de protecție și prevenire a cauzării pagubelor a 

proprietarului/deținătorului (notificări, aprobări de la proprietari/deținători de 

pășuni, bilete silvice, poze, înregistrări video, etc); 

11) dovezile gestionarului fondului cinegetic referitor la executarea obligațiilor 

contractuale referitoare la gestionarea faunei sălbatice de interes cinegetic, care a 

produs dauna (copia contractului de gestiune și fișa fondului cinegetic, notificări, 

procese-verbale, acte de constatare, autorizări, fișe de recoltare, etc); 

12) alte documente care pot servi ca probe la evaluarea responsabilităților și 

obligațiilor părților și determinarea părții vinovate, precum și estimarea cuantumului 

pagubelor cauzate. 
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III. Obligații, responsabilități de asigurare a măsurilor de protecție și prevenire 

împotriva daunelor cauzate culturilor agricole, silvice și animalelor domestice 

de fauna de interes cinegetic 

24. Proprietarii/deținătorii de culturi agricole, silvice sau de animale domestice, 

pentru obținerea plății determinate conform procedurii din Regulament, au 

responsabilitatea conformării și executării următoarelor obligații: 

1) înregistrarea bunurilor imobile (terenuri) pentru care se pretinde 

despăgubirea, în conformitate cu art. 4 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 

1543/1998, raportate și incluse după categoria de folosință în datele Cadastrului 

funciar, conform art. 10 din Legea nr. 1247/1992 privind reglementarea de stat a 

regimului proprietății funciare, cadastrul funciar de stat și monitoringul funciar; 

2) prezentarea documentelor și evidențelor despre producția obținută la culturile 

recoltate pe toată suprafața însămânțată, în caz de necesitate, de a asigura verificarea 

terenurilor de culturi, necesară determinării calității datelor comunicate, conform 

art. 15 alin. (3), art. 22 alin. (2) din Legea cu privire la statistica oficială, nr. 

93/2017; 

3) elaborarea și aprobarea amenajamentelor silvice pentru îngrijirea pădurilor 

conform cerințelor tehnice de gospodărire silvică, raportate și incluse ca păduri sau 

plantații forestiere în datele Cadastrului funciar potrivit art. 2, art. 53, art. 73 alin. 

(3) din Codul silvic nr. 887/1996; 

4) identificarea și declararea animalului domestic pentru înregistrarea acestuia în 

Registrul de stat al animalelor, conform art. 5 și art. 7 din Legea nr. 231/2006 

privind identificarea și înregistrarea animalelor; 

5) de aplicarea unor măsuri inofensive care să nu admită pieirea animalelor 

sălbatice în procesul de producție agricolă conform art. 14 din Legea regnului 

animal nr. 439/1995. 

25. Asigurarea măsurilor minime de protecție și prevenire împotriva cauzării 

pagubelor culturilor agricole, silvice și a animalelor domestice de fauna de interes 

cinegetic sunt necesare și definitorii în justificarea obținerii despăgubirilor, care pot 

fi realizate prin diferite metode mai mult sau mai puțin costisitoare de către 

proprietar/deținător, prin mijloace inofensive precum: 

1) amplasarea de sperietori mecanice fixe sau mișcătoare (momâie, baloane, 

morișcă, repelente, reflectoare de lumină, etc.) sau dispozitive electronice (difuzoare 

cu sunet intermitent; alarme acustice; tunuri cu gaz, etc); 

2) instalarea obstacolelor mecanice (plasă de protecție anti-păsări, gard din plasă 

de rabiță, de lemn, din metal, construcție de zidărie, etc) sau electronice (gard 

electric cu impulsuri intermitente, etc); 

3) asigurarea supravegherii (sisteme video) și pazei proprii (angajați, câini, etc) 

sau prin persoane juridice specializate; 

4) asigurarea adăpostului animalelor domestice doar în locuri împrejmuite și 

păzite (obor/țarc acoperit, grajd, etc) în scopul ocrotirii și apărării acestora pe timp 

de noapte de posibile specii de faună de interes vânătoresc sau alte animale sălbatice 

- dăunători (vulpi, șacali, câine-enot, pisică sălbatică, viezure, etc); 

5) asigurarea supravegherii pășunatului și adăpatului animalelor, conducerea 

deplasării acestora în locuri și trasee autorizate sau coordonate cu 

proprietarii/gestionarii terenurilor destinate în acest scop. 
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26. În cazul imposibilității accesului la informația despre datele gestionarilor 

fondurilor cinegetice și despre aria teritorială pe care sunt constituite, 

proprietarii/deținătorii de culturi agricole, silvice sau de animale domestice sunt în 

drept să solicite autorității administrației publice locale, informație despre fondul 

cinegetic constituit pe terenurile proprietății private sau a unității teritorial 

administrative a localității și datele de contact ale gestionarului. 

27.  În zona expusă riscului producerii pagubelor la culturile agricole, silvice sau 

animalelor domestice, în cazul frecventării speciilor de faună de interes cinegetic 

pentru hrană în intravilanul sau extravilanul localității, autoritatea administrației 

publice locale sau oricare persoană poate anunța imediat (prin telefon) și ulterior 

prin notificare scrisă (prin fax, e-mail, poștă), gestionarul fondului cinegetic în 

scopul întreprinderii măsurilor și acțiunilor de reglementare numerică a speciilor de 

animale de interes cinegetic sau strămutare autorizată, prin metode inofensive, a 

animalului sălbatic protejat de stat. 

28. Gestionarii fondurilor cinegetice sunt obligați să întreprindă acțiuni pentru 

prevenirea pagubelor ce pot fi cauzate de exemplarele din speciile de faună de 

interes cinegetic, alte animale sălbatice, inclusiv cele protejate de stat, și se 

consideră că și le-au îndeplinit doar dacă fac dovada că au realizat următoarele 

acțiuni: 

1) să fi recoltat integral numărul de exemplare aprobat pentru specia/speciile 

care au produs pagube pe sezonul de vânătoare anterior producerii acestora; 

2) să asigure și să administreze hrana complementară pentru exemplarele din 

speciile de faună de interes cinegetic, cel puțin jumătate din cantitățile de hrană 

complementară prevăzute în planul de amenajament cinegetic, pe raza cărora s-a 

produs paguba, în scopul menținerii acestora în zonele de hrănire și pentru abaterea 

de la culturile agricole sau din vegetația forestieră în care s-ar putea produce 

pagube; 

3) să execute acțiuni de îndepărtare a exemplarelor din speciile de faună de 

interes cinegetic din zonele expuse sau strămutare, autorizată prin metode 

inofensive, a animalului sălbatic protejat de stat, pe care le aduce la cunoștință 

autorității administrației publice locale și structurii teritoriale a Inspectoratului 

pentru Protecția Mediului cu cel puțin 24 de ore anterioare desfășurării acestora; 

4) să solicite aprobările necesare pentru suplimentarea cotelor de recoltă și 

autorizarea pentru vânarea în afara perioadelor permise, a acelor exemplare din 

speciile de faună de interes cinegetic, care produc pagube culturilor agricole, 

vegetației forestiere și animalelor domestice; 

5) să vâneze cu prioritate, în condițiile legii și cu informarea obligatorie a 

proprietarului/deținătorului de teren, în locurile unde se produc pagube acele 

exemplare din speciile de faună de interes cinegetic, care produc pagube sau care 

reprezintă un potențial pericol de producere a pagubelor. 

29. Gestionarii fondurilor cinegetice fac dovada îndeplinirii acțiunilor prevăzute 

la pct. 28 astfel: 

1) prin numărul de exemplare recoltate, raportat la numărul de exemplare 

aprobat pentru recoltare, pentru îndeplinirea obligației prevăzute la sbp. 1); 
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2) prin procese-verbale de administrare a hranei complementare în locurile 

destinate pentru hrănire și abatere, pentru îndeplinirea obligației prevăzute la sbp. 

2); 

3) prin procese-verbale încheiate cu ocazia desfășurării acțiunilor de îndepărtare 

a exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic din zonele periclitate sau 

prin autorizările obținute pentru strămutarea animalelor sălbatice protejate de stat, în 

perioadele în care acestea frecventează intravilanul sau extravilanul localităților 

pentru hrană și cu notificările înaintate în scris (prin fax, e-mail, poștă) autorității 

administrației publice locale, și structurii teritoriale a Inspectoratului pentru 

Protecția Mediului anterior executării acestora, pentru îndeplinirea obligației 

prevăzute la sbp. 3); 

4) prin solicitarea scrisă și transmisă în vederea obținerii aprobărilor necesare 

recoltării, prin autorizațiile de vânătoare eliberate pentru împușcare și prin 

împușcarea efectivă a exemplarelor respective, pentru îndeplinirea obligațiilor 

prevăzute la sbp. 4) și sbp. 5). În situația în care gestionarul constată că nu poate 

recolta exemplarele pentru care a obținut aprobare, deoarece acestea nu mai 

frecventează zonele respective, notifică structura teritorială a Inspectoratului pentru 

Protecția Mediului pentru a încheia un act de constatare în acest sens. 

30. Modul de executare a obligațiilor și de asigurare a măsurilor de protecție și 

prevenire împotriva cauzării pagubelor culturilor agricole, silvice și a animalelor 

domestice de fauna de interes cinegetic ce revin părții care pretinde despăgubire și 

părții care gestionează fauna de interes cinegetic în fondul cinegetic din raza unității 

teritorial-administrative, unde s-a produs paguba culturilor agricole, silvice sau 

animalelor domestice, sunt verificate în procesul de constatare a stării de fapt, 

evaluare a daunelor cauzate culturilor agricole, fondului forestier, inclusiv 

producției agricole și silvice, de fauna de interes cinegetic și modului de 

determinare, și stabilire a despăgubirilor, consemnate în procesul-verbal de evaluare 

și stabilire a pagubelor.
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Anexa nr.1 

la Regulamentul privind normele de protecție a culturilor agricole, 

fondului forestier și animalelor domestice 

împotriva daunelor cauzate de fauna de interes cinegetic și 

modul de reparare a prejudiciului 

PROCES-VERBAL 

de constatare a stării de fapt, evaluare 

a daunelor cauzate culturilor agricole, fondului forestier, 

inclusiv producției agricole și silvice de fauna de interes cinegetic, 

modul de determinare și stabilire a despăgubirilor 

_______________________         Nr. ______ din „__” _______20 __ 
(denumirea localității, raionului) 

 

Comisia de evaluare și stabilire a pagubelor, constituită în temeiul 

__________________________ din „__” __________ 20__, în prezența: 
(denumirea actului administrativ de constituire) 

1. _______________________________ ________ _________________________; 
(numele, prenumele responsabilul de gestionarea fondului funciar)           (funcția)            (denumirea autorității administrației publice locale) 

2. _______________________________ ________ _________________________; 
(numele, prenumele reprezentantul raional pentru agricultură)                  (funcția)            (denumirea autorității administrației publice locale) 

3. ______________ __________ ________________________________________; 
 (numele, prenume)  (funcția)     (denumirea subdiviziunii teritoriale a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor) 

4. ________________ _________________ _______________________________; 
 (numele, prenume)   (funcția)              (denumirea subdiviziunii teritoriale a Agenției de Mediu) 

5. ________________ _________ _______________________________________; 
 (numele, prenume)     (funcția)               (denumirea subdiviziunii teritoriale a Inspectoratului pentru Protecția Mediului) 

6. ________________ _________________ _______________________________; 
 (numele, prenume)   (funcția)              (denumirea subdiviziunii teritoriale a Agenției „Moldsilva”) 

7. _________________________________ _______ ________________________; 
(numele, prenumele reprezentantului gestionarului fondului cinegetic)      (funcția)            (denumirea persoanei juridice - gestionarului) 

8. ________________________________________________  ________________; 
(numele, prenumele, funcția reprezentantului administratorului obiectelor ariei naturale protejate de stat)               (denumirea obiectului) 

9. _______________________  __________________  ______________________; 
 (numele, prenumele păgubitului/reprezentantului)      (actul de identificare-seria, numărul)        (IDNP, cod fiscal/IDNO a persoanei juridice) 

după caz, asistați de: 

10. __________________ _______________________ ______________________; 
 (numele, prenumele martorului)               (actul de identificare-seria, numărul)                (IDNP – nr. codului personal a persoanei fizice) 

11. __________________ _______________________ ______________________; 
 (numele, prenumele martorului)               (actul de identificare-seria, numărul)                (IDNP – nr. codului personal a persoanei fizice) 

 

Urmare a sesizării adresate ________________________________________ 
                   (denumirea autorității administrației publice locale) 

în din data de „____”_____________ 20__, înregistrată cu nr.__________ 

de către _______________________________ cu privire la depistarea daunelor pe  
(numele, prenumele păgubitului/reprezentantului) 

proprietatea _________________, terenuri acoperite cu culturi _________________ 
(tipul de proprietate publică/privată)             (tipul de cultură, producție) 

identificate cu nr. cadastral  __________; ___________; ___________; _________, 

ne-am deplasat la fața locului, amplasat în _______________________________, 
    (poziția geografică N,V,S,E ; intravilanul/extravilanul localității) 
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aflat în  _______________________ _____________________________________ 
          (se indică dreptul de proprietate sau gestiune)   (numele, prenumele titularului/reprezentantului) 

unde am constatat și determinat că, 

în data de „____”_____________ 20__, s-au cauzat pagube de către fauna sălbatică 

în număr de exemplare _____________________ 
 (în cazul determinării/dovezilor) 

din specia/speciile ____________________________________________________ 
(se indică specia, după caz sexul, vârsta, alte caracteristici) 

1. În prezența reprezentantului proprietarului/gestionarului terenurilor, Comisia a 

determinat suprafața afectată, gradul de vătămare/distrugere a culturii/lor, producției 

agricole/silvice, conform criteriilor stabilite în pct. 20 sbp. 1) și sbp. 2) din 

Regulamentul privind normele de protecție a culturilor agricole, fondului forestier și 

animalelor domestice împotriva daunelor cauzate de fauna de interes cinegetic și 

modul de reparare a prejudiciului. 

Nr. 

crt. 

Cultura, 

producția 

agricolă/silvică 

Localizarea 

topo-amenajistică 

(Ocol Silvic, Unitate 

Parcelară, Unitate 

amenajistică) 

Stadiul de dezvoltare 

culturilor/producției 

neafectate 

Suprafața 

afectată 

(m.p./ha) 

din care: 
Gradul 

de vătămare 

% 
total 

(m.p./ha) 

parțial 

(m.p./ha) 

1.        

2.        

3.        

4.        

Situația și aspecte detaliate determinate la data constatării daunelor ale 

culturii/lor, producției agricole/silvice: 

1) stadiul ciclului de dezvoltare/evoluție a culturii/producției agricole/silvice: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2) starea fitosanitară a culturii/producției agricole/silvice în momentul producerii 

pagubei: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3) gradul de vătămare (afectare) a culturii agricole/silvice, apreciat în dependență 

de întreruperea sau încetarea creșterii prin examinarea rădăcinilor, scoarței, tulpinii, 

după caz a ramificațiilor, lăstarilor și frunzișului, etc): 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4) prezența sau lipsa și gradul de afectare a semănăturilor și semințișului de 

cultură agricolă sau a semințișului natural preexistent destinat regenerării naturale/ 

reîmpăduririi: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Obiecții/propuneri :  _________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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2. În scopul determinării cheltuielilor aferente realizării procesului de producție 

agricolă/silvică, până la constatarea pagubei, luând în considerație stadiului de 

dezvoltare/evoluție a vegetației/culturii agricole/silvice neafectate, Comisia 

estimează și determină cheltuielilor lucrărilor întreprinse, după cum urmează: 

 Cultura 

agricolă/silvică 
Lucrarea 

Suprafața 

m.p./ha 

Tarif lei 

m.p./ha 

Estimarea 

cheltuielilor 
      
      
      
      

Obiecții/propuneri :  _________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3. În scopul justificării obținerii despăgubirilor, Comisia a luat cunoștință și a 

verificat documentația dispusă de proprietar/gestionar ce atestă 

responsabilitatea conformării cu prevederile legislației funciare, silvice, etc., după 

care, în prezența reprezentantului și pe terenurile proprietarului/gestionarului, 

Comisia a examinat și consemnat metodele și mijloacele folosite pentru protecția 

culturii/lor, producției agricole/silvice și prevenirea daunelor cauzate de fauna de 

interes cinegetic. 

 
Responsabilitatea conformării prevederilor 

legislației funciare, silvice, etc., 

alte acțiuni constatate și documentate 

Modul de îndeplinire a 

acțiunilor documentate 

Număr document 

înregistrare 

 Declararea și înregistrarea bunurilor imobile (terenurilor prelucrate 

și afectate) pe care se atestă procese de producție agricolă/silvică; 
  

 Documentarea originii/provenienței a culturilor agricole/silvice;   

 Raportarea roadei obținute în procesul de producție agricolă, pentru 

suprafețele de peste 10 ha (Forma 29 AGR); 
  

 Declararea, elaborarea și aprobarea măsurilor de organizare a 

managementului/exploatării forestiere; 
  

 
Adresarea demersurilor autorității administrației publice 

locale/gestionarului fondului cinegetic, referitoare la 

manifestarea temerilor și eventuale responsabilități civice 

întreprinse; 

  

 
Metode realizate și mijloace utilizate 

pentru protecția și prevenirea daunelor 
  

 Amplasarea de sperietori mecanice fixe sau mișcătoare, dispozitive 

electronice; 
  

 Instalarea obstacolelor mecanice sau electronice;   

 Asigurarea supravegherii și pazei;   

 Alte acțiuni…   

Obiecții/propuneri :  _________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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4. În scopul evaluării și stabilirii gradului de executare a obligațiilor de gestiune a 

faunei de interes cinegetic, Comisia a luat cunoștință și a verificat documentația 

dispusă de gestionar, ce atestă responsabilitatea îndeplinirii prevederilor legislației 

naționale/internaționale în domeniul de gospodărire cinegetică și îndeplinirii 

condițiilor contractului de gestiune a fondului cinegetic: 

___________________________________________________________________ 
(se indică denumirea și numărul de înregistrare) 

 Obligații pentru prevenirea daunelor, 

alte acțiuni întreprinse de gestionarul fondului cinegetic 

Modul de îndeplinire a 

acțiunilor documentate 

Număr document 

înregistrare 

 Recoltarea integrală a numărului de exemplare aprobat pentru 

sezonul de vânătoare anterior producerii pagubei; 
  

 
Asigurarea administrării hranei complementare și menținerea 

zonelor de hrănire pe raza teritoriilor culturilor agricole/silvice pe 

care s-a produs paguba; 

  

 
Executarea acțiunilor de îndepărtare sau strămutare autorizată a 

exemplarelor de faună sălbatică de pe raza (zona) teritoriilor 

culturilor agricole/silvice expuse pagubelor;  

  

 
Solicitarea, aprobărilor necesare pentru suplimentarea cotelor de 

recoltă și autorizării pentru vânarea, în afara perioadelor permise de 

vânare sau strămutare a exemplarelor de faună sălbatică de pe raza 

(zona) teritoriilor culturilor agricole/silvice expuse pagubelor; 

  

 

Informarea proprietarului/deținătorului, administrația publică locală, 

Inspectoratul pentru Protecția Mediului și vânarea cu prioritate pe 

terenurile sau strămutarea din  terenurile expuse producerii 

pagubelor, a acelor exemplare din speciile de faună sălbatică care 

produc pagube sau care reprezintă un potențial pericol de producere 

a pagubelor; 

  

Obiecții/propuneri :  _________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5. Comisia determină/stabilește valoarea pagubelor și, de comun acord, 

consemnează modul de despăgubire: 

1) În cazul culturilor agricole: 

 
Specificare Total 

Din care, pe specii: 
U.M       

 1. Suprafața afectată       ha 
 2. Gradul de dăunare       % 

 3. 
Cheltuieli estimate a fi realizate până la 

producerea pagubei pe ha 
      lei 

 4. Valoarea pagubei pe ha (rând 2 x rând 3)       lei 

 5. 

Total valoarea pagubei (rând 1 x rând 4) și 

venitul ratat până la finele sezonului agricol 

(etapa de recoltă) sau până la finele perioadei 

vegetative a culturilor silvice 

      lei 

2) În cazul culturilor silvice, 

Comisia calculează pagubele concomitent cu repararea prejudiciului în modul 

stabilit în anexele nr. 1, 2, 3, 4, 6 din Codul Silvic nr. 887/1996, iar pagubele 

producției silvice după determinarea cantității producției recoltate ratate, conform 

prețului de piață la data depistării pagubei. Responsabilitatea poate fi delegată în tot 
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sau în parte, de către membrii Comisiei, Inspectoratului pentru Protecția Mediului, 

Agenției „Moldsilva”, Agenției de Mediu, dacă nu se hotărăște altfel. 

6. Urmare a procedurilor de verificare a măsurilor întreprinse de 

proprietarul/deținătorul pentru protecția culturilor agricole/fondului forestier, 

inclusiv producției agricole și silvice examinare a mijloacelor realizate pentru 

prevenirea daunelor cauzate de fauna sălbatică și stabilire a gradului de executare 

a obligațiilor ce îi revin gestionarului fondului cinegetic, 

luând în considerație opiniile membrilor deduse și exprimate în scris (în 

rubrica „obiecții/propuneri”), în cadrul deliberărilor finale, răspunderea civilă pentru 

pagubele constatate, evaluate și stabilite potrivit prezentului proces-verbal: 

Comisia indică că dreptul de despăgubire nu revine/revine, 

________________________________________________________________ . 
( numele, prenumele proprietarului/deținătorului de teren sau gestionarului fondului cinegetic) 

Obiecții/propuneri :  _________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Drepturile de despăgubire cuvenite sunt virate în termen de zece zile lucrătoare, în 

contul bancar nr. _______________, deschis la banca comercială 

________________ 
(nr. cont bancar IBAN)            (denumirea instituției bancare) 

sau prin mandat poștal pe adresa 

__________________________________________ 
(adresa e domiciliu/adresa juridică a proprietarului/deținătorului) 

Prin plata despăgubirii cu acordul părților se sting orice pretenții în legătură cu 

paguba mai sus menționată. 

Procesul-verbal s-a încheiat în ___ (____) exemplar/e, vizat/e spre neschimbare de 

către convocator și se eliberează fiecărui participant. 

Comisia de evaluare și stabilire a pagubelor: 

1. ___________________________________________ ___________________ 
(numele, funcția, instituția reprezentată)     (semnătura) 

2. ___________________________________________ ___________________ 
(numele, funcția, instituția reprezentată)     (semnătura) 

3. ___________________________________________ ___________________ 
(numele, funcția, instituția reprezentată)     (semnătura) 

4. ___________________________________________ ___________________ 
(numele, funcția, instituția reprezentată)     (semnătura) 

după caz, asistați de: 

5. ___________________________________________ ___________________ 
(numele, prenumele martorului)      (semnătura) 

6. ___________________________________________ ___________________ 
(numele, prenumele martorului)      (semnătura)
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Anexa nr. 2 

la Regulamentul privind normele de protecție a culturilor agricole, 

fondului forestier și animalelor domestice 

împotriva daunelor cauzate de fauna de interes cinegetic și 

modul de reparare a prejudiciului 

 

PROCES-VERBAL 

de constatare a stării de fapt, evaluare a daunelor cauzate 

animalelor domestice, de fauna de interes cinegetic, și  

modului de determinare și stabilire a despăgubirilor 

Nr. ________ din „__” _______20 __ 

 

Comisia de evaluare și stabilire a pagubelor, constituită în temeiul 

__________________________ din „__” __________ 20__, în prezența: 
(denumirea actului administrativ de constituire) 

1. _______________________________ ________ _________________________; 
(numele, prenumele responsabilul de gestionarea fondului funciar)           (funcția)            (denumirea autorității administrației publice locale) 

2. _________________________________ _______ ________________________; 
(numele, prenumele reprezentantul raional pentru agricultură/zootehnie)         (funcția)      (denumirea autorității administrației publice locale) 

3. ______________ __________ ________________________________________; 
 (numele, prenume)  (funcția)     (denumirea subdiviziunii teritoriale a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor) 

4. ________________ _________ _______________________________________; 
 (numele, prenume)     (funcția)               (denumirea subdiviziunii teritoriale a Inspectoratului pentru Protecția Mediului) 

5. ________________ _________________ _______________________________; 
 (numele, prenume)   (funcția)              (denumirea subdiviziunii teritoriale a Agenției „Moldsilva”) 

6. _________________________________ _______ ________________________; 
(numele, prenumele reprezentantului gestionarului fondului cinegetic)      (funcția)            (denumirea persoanei juridice - gestionarului) 

7. _______________________  __________________  ______________________; 
 (numele, prenumele păgubitului/reprezentantului)      (actul de identificare-seria, numărul)        (IDNP, cod fiscal/IDNO a persoanei juridice) 

după caz, asistați de: 

8. __________________ _______________________ ______________________; 
 (numele, prenumele martorului)               (actul de identificare-seria, numărul)                (IDNP – nr. codului personal a persoanei fizice) 

9. __________________ _______________________ ______________________; 
 (numele, prenumele martorului)               (actul de identificare-seria, numărul)                (IDNP – nr. codului personal a persoanei fizice) 

1. Urmare a sesizării adresate _______________________________________ 
                   (denumirea autorității administrației publice locale) 

în din data de „____”_____________ 20__, înregistrată cu nr.__________ 

de către _______________________________ cu privire la depistarea daunelor  
(numele, prenumele păgubitului/reprezentantului) 

cauzate animalelor domestice (de fermă) în proprietatea _____________________,  
   (tipul de proprietate publică/privată) 

identificată cu nr. cadastral  ____________________________________________, 

ne-am deplasat la fața locului, amplasat în _______________________________, 
    (poziția geografică N,V,S,E ; intravilanul/extravilanul localității) 

aflat în  _______________________ care aparține __________________________ 
          (se indică tipul/categoria imobilului)          (numele, prenumele titularului/reprezentantului) 
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unde am constatat și determinat conform criteriilor stabilite în pct. 20 sbp. 3) și 

pct. 21 din Regulamentul privind normele de protecție a culturilor agricole, fondului 

forestier și animalelor domestice împotriva daunelor cauzate de fauna de interes 

cinegetic și modul de reparare a prejudiciului, că, 

în data de „____”_____________ 20__, de către fauna sălbatică în număr de 

exemplare _____________________ 
 (în cazul determinării/dovezilor) 

din specia/speciile ____________________________________________________ 
(se indică specia, după caz sexul, vârsta, alte caracteristici) 

s-au produs daune animalelor domestice prin modificarea integrității fizice, 

caracteristicilor fiziologice, îmbolnăvire, determinate după cum urmează: 

Nr. 

crt. 
Specia Rasa Sexul Vârsta 

Numărul de 

identificare 

(nr. crotaliei) 

Greutatea - în viu 

(kg/cap) Observații 
 

1.        

2.        

3.        

Obiecții/propuneri :  _________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2. În scopul justificării obținerii despăgubirilor, Comisia a luat cunoștință și a 

verificat documentația dispusă de proprietar/gestionar ce atestă 

responsabilitatea conformării cu prevederile legislației de organizare a zootehniei, 

producerea și siguranța alimentelor, etc., după care, în prezența 

proprietarului/gestionarului, Comisia a examinat și consemnat metodele și 

mijloacele folosite pentru protecția animalelor domestice și prevenirea daunelor 

cauzate de fauna de interes cinegetic. 

Responsabilitatea conformării 

prevederilor legislației, etc., 

alte acțiuni constatate și documentate 

Modul de îndeplinire a 

acțiunilor documentate 

Număr 

document 

înregistrare 

Declararea și înregistrarea animalelor domestice (de fermă);   

Documentarea originii/provenienței animalelor domestice (de 

fermă); 
  

Adresarea demersurilor autorității administrației publice 

locale/gestionarului fondului cinegetic, referitoare la 

manifestarea temerilor și eventuale responsabilități civice 

întreprinse; 

  

Metode realizate și mijloace utilizate 

pentru protecția și prevenirea daunelor 
  

Amplasarea de sperietori mecanice fixe sau mișcătoare, 

dispozitive electronice; 
  

Instalarea obstacolelor mecanice sau electronice;   

Asigurarea adăpostului pe timp de noapte a animalelor;   

Asigurarea supravegherii în timpul pășunatului, adăpatului 

animalelor, implicării la diferite munci sau alte activități; 
  

Asigurarea supravegherii în timpul conducerii deplasării 

animalelor pe trasee autorizate sau coordonate cu 
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proprietarii/gestionarii terenurilor sau în locuri expuse în afara 

unui potențial pericol de cauzare a daunelor de fauna sălbatică; 

Asigurarea supravegherii și pazei;   

Alte acțiuni…   

Obiecții/propuneri :  _________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3. În scopul evaluării și stabilirii gradului de executare a obligațiilor de gestiune 

a faunei de interes cinegetic, Comisia a luat cunoștință și a verificat 

documentația dispusă de gestionar, ce atestă responsabilitatea îndeplinirii 

prevederilor legislației naționale/internaționale în domeniul gospodăririi cinegetice 

și îndeplinirii condițiilor contractului de gestiune a fondului cinegetic: 

___________________________________________________________________ 
(se indică denumirea și numărul de înregistrare) 

 Obligații pentru prevenirea daunelor, 

alte acțiuni întreprinse de gestionarul fondului cinegetic 

Modul de îndeplinire a 

acțiunilor documentate 

Număr document 

înregistrare 

 Recoltarea integrală a numărului de exemplare aprobat pentru 

sezonul de vânătoare anterior producerii pagubei; 
  

 
Asigurarea administrării hranei complementare și menținerea 

zonelor de hrănire pe raza teritoriilor culturilor agricole/silvice pe 

care s-a produs paguba; 

  

 
Executarea acțiunilor de îndepărtare sau strămutare autorizată a 

exemplarelor de faună sălbatică de pe raza (zona) teritoriilor 

culturilor agricole/silvice expuse pagubelor;  

  

 
Solicitarea, aprobărilor necesare pentru suplimentarea cotelor de 

recoltă și autorizării pentru vânarea, în afara perioadelor permise de 

vânare sau strămutare  a exemplarelor de faună sălbatică de pe raza 

(zona) teritoriilor culturilor agricole/silvice expuse pagubelor; 

  

 

Informarea proprietarului/deținătorului, administrația publică locală, 

Inspectoratul pentru Protecția Mediului și vânarea cu prioritate pe 

terenurile sau strămutarea din terenurile expuse producerii 

pagubelor, a acelor exemplare din speciile de faună sălbatică care 

produc pagube sau care reprezintă un potențial pericol de producere 

a pagubelor; 

  

Obiecții/propuneri :  _________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4. Comisia determină/stabilește cauza rănirii/decesului animalelor: 

1) Răni provocate de/prin ______________________________________________; 

2) Actul constatator nr. ____________ din „__” ___________ 20___, întocmit de 

______________ _________ ___________________________________________; 
        (numele, prenumele)         (funcția)   (denumirea subdiviziunii teritoriale a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor) 

3) Data când a fost anunțat reprezentantul subdiviziunii teritoriale a Agenției 

Naționale pentru Siguranța Alimentelor „__” ___________ 20___, și dacă a 

examinat sau nu cadavrul animalului/lor __________________; 

4) Sacrificarea de necesitate: 

▪ persoana care a dispus sacrificarea animalului ________________________; 
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▪ data „__” ___________ 20___; 

▪ motivele ______________________________________________________; 

5) Cantitatea de carne rezultată ___________ kg, valoare ___________________ 

lei; 

▪ vândută ___________ kg, valoare ___________________ lei; 

▪ reținută ___________ kg, valoare ___________________ lei; 

▪ confiscată _________ kg, valoare ___________________ lei. 

 

Specificarea motivelor pentru care a fost confiscată carnea: 

___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

6) Pielea: 

▪ valoare ___________________ lei; 

▪ calitatea la livrare 

________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

Obiecții/propuneri : _________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5. Comisia determină/stabilește valoarea pagubelor și, de comun acord, 

consemnează modul de despăgubire: 

 Specificare U.M. Specia și categoria Total 

 1. Număr de animale afectate cap       

 2. Valoarea de piață a animalului lei       

 3. 
Valoarea pagubei 

(rând 1 x rând 2) 
lei       

 4. Valoarea recuperărilor lei       

 5. 
Valoarea despăgubirii 

acordate (rând 3 - rând 4) 
lei       

6. Urmare a procedurilor de verificare a măsurilor întreprinse de 

proprietarul/deținătorul pentru protecția animalelor domestice, examinare a 

mijloacelor realizate pentru prevenirea daunelor cauzate de fauna sălbatică și 

stabilire a gradului de executare a obligațiilor ce îi revin gestionarului fondului 

cinegetic, 

luând în considerație opiniile membrilor deduse și exprimate în scris (în 

rubrica „obiecții/propuneri”), în cadrul deliberărilor finale, răspunderea civilă pentru 

pagubele constatate, evaluate și stabilite potrivit prezentului proces-verbal: 

Comisia indică că dreptul de despăgubire nu revine/revine, 

________________________________________________________________ . 
( numele, prenumele proprietarului/deținătorului de animale sau gestionarului fondului cinegetic) 

Obiecții/propuneri :  _________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Drepturile de despăgubire cuvenite sunt virate în termen de zece zile lucrătoare, în 

contul bancar nr. _______________, deschis la banca comercială 

________________ 
(nr. cont bancar IBAN)            (denumirea instituției bancare) 

sau prin mandat poștal pe adresa 

__________________________________________ 
(adresa e domiciliu/adresa juridică a proprietarului/deținătorului) 

Prin plata despăgubirii cu acordul părților se sting orice pretenții în legătură cu 

paguba mai sus menționată. 

Procesul-verbal s-a încheiat în ___ (____) exemplar/e, vizat/e spre neschimbare de 

către convocator și se eliberează fiecărui participant. 

Comisia de evaluare și stabilire a pagubelor: 

1. ___________________________________________  ___________________ 
(numele, funcția, instituția reprezentată)    (semnătura) 

2. ___________________________________________  ___________________ 
(numele, funcția, instituția reprezentată)    (semnătura) 

3. ___________________________________________  ___________________ 
(numele, funcția, instituția reprezentată)    (semnătura) 

4. ___________________________________________  ___________________ 
(numele, funcția, instituția reprezentată)    (semnătura) 

5. ___________________________________________  ___________________ 
(numele, funcția, instituția reprezentată)    (semnătura) 

după caz, asistați de: 

6. ___________________________________________  ___________________ 
(numele, prenumele martorului)     (semnătura) 

7. ___________________________________________  ___________________ 
(numele, prenumele martorului)     (semnătura
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Anexa nr. 3 

la Hotărârea Guvernului nr.  

Regulamentul privind vânarea exemplarelor din specii de faună de interes 

cinegetic și caracteristicile mijloacelor folosite în cadrul vânătorii 

I. Dispoziții generale 

1. Prezentul Regulament reprezintă totalitatea instrucțiunilor, normelor și 

regulilor care stabilesc și asigură ordinea, modul și mijloacele folosite pentru buna 

organizare și desfășurare a vânătorii la exemplarele din specii de faună de interes 

cinegetic în fondurile cinegetice din Republica Moldova, precum și obligațiile și 

drepturile participanților și modul de folosință a producției de vânat, inclusiv a 

vânatului ilicit. 

2. Dreptul de recoltare a producției cinegetice din fondurile cinegetice din 

Republica Moldova se realizează în condițiile prevederilor Legii regnului animal nr. 

439/1995, Legii vânătorii și fondului cinegetic nr. 298/2018 și ale prezentului 

Regulament. 

3. Vânătoarea la speciile permise spre recoltare se efectuează în perioadele 

indicate în anexa din Legea vânătorii și fondului cinegetic nr. 298/2018. 

1) Metodologia de evaluare a efectivelor populațiilor speciilor de faună de 

interes cinegetic și de calcul al cotelor anuale de recoltare se aprobă prin ordinul 

ministrului mediului, se înregistrează și se publică în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova. 

2) Cotele anuale de recoltare se aprobă de către administratorul fondului 

cinegetic cu consultarea gestionarilor fondurilor cinegetice. 

3) Zilele de vânătoare și cota de recoltare pentru un vânător se stabilesc de 

gestionari. 

4. Datele pentru fiecare fond cinegetic atribuit în gestiune, rezultatele evaluării 

anuale a faunei de interes cinegetic, perioadele de vânătoare, cotele anuale de 

recoltare aprobate și cantitatea de exemplare extrase în sezonul de vânătoare 

precedent, sunt publicate de către deținătorul Registrului de evidență a fondurilor 

cinegetice cu cel puțin 30 zile lucrătoare înaintea începerii sezonului de vânătoare. 

5. În sensul prezentului Regulament următoarele noțiuni semnifică: 

1) autorizație de a vâna animale sălbatice copitate – permis de vânătoare, care 

confirmă dreptul unui vânător cu drept de împușcare sau al unui grup de vânători de 

a exercita vânătoarea la animale sălbatice copitate într-un anumit fond cinegetic sau 

pe o porțiune din acesta, pentru o perioadă de timp determinată, cu indicarea speciei, 

vârstei și sexului, cât și a numărului de exemplare permise spre recoltare; 

2) foaia/fișa pentru recoltare – permis de vânătoare, care confirmă dreptul unui 

vânător sau al unui grup de vânători de a exercita vânătoarea la vânatul mic în 

fondurile cinegetice, atribuite gestionarului; 

3) exemplar „de selecție” – sunt considerate exemplarele degenerate, bolnave, 

accidentate, rănite, cu trofee degradate, precum și cele cu deviații comportamentale 

evidente; 

4) goană – acțiune de vânătoare care constă în stârnirea și mânarea (hăituirea) 

vânatului de către gonași spre linia de țintași; 
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5) gonaș - persoană fizică, participant la vânătoarea colectivă, deținător al 

carnetului de vânător, elevii/studenții instituțiilor de învățământ, indiferent că sunt 

sau nu deținători ai carnetului de vânător, care dispun de program de studii și au ca 

disciplină managementul cinegetic; 

6) țintaș – persoană fizică, participant la vânătoare colectivă, deținător a 

carnetului de vânător, obligat de a respecta regulile de desfășurare a vânătorii și 

sarcina de recoltare prin împușcare a vânatului; 

7) rață „chemătoare” - rață crescută în gospodăria vânătorului, marcată cu inel 

special, folosită pentru atragerea vânatului acvatic. 

II. Tipuri și metode de vânătoare 

6. Utilizarea tipurilor, metodelor și armelor de vânătoare se reglementează prin 

prezentul Regulament. Tipurile, metodele, armele și condițiile de vânătoare a 

speciilor de faună sălbatică care nu se încadrează în prezentul Regulament, sunt 

interzise. 

7. Prin tip de vânătoare se înțelege felul în care se practică acțiunea de vânătoare. 

Pe teritoriul fondurilor cinegetice se permit următoarele tipuri de vânătoare: 

1) în funcție de numărul de participanți: 

a) vânătoare individuală; 

b) vânătoare colectivă. 

2) în funcție de scopul urmărit prin acțiunea de vânătoare: 

a) vânătoarea sportivă și de amatori, permisă în toate fondurile cinegetice la 

animalele de interes cinegetic; 

b) reglarea numerică a răpitorilor și combaterea dăunătorilor vânatului (pisici și 

câini hoinari fără zgardă, coțofene, ciori grive, etc), permisă în toate fondurile 

cinegetice și au ca scop menținerea efectivelor reale ale răpitoarelor la nivelul 

efectivelor optime în vederea diminuării prejudiciului produs de către acestea; 

c) extragerea unor exemplare în scopuri de selecție, de cercetare științifică, de 

repopulare, cultural-educative sau estetice, se permit în toate fondurile cinegetice. 

8. În fondurile cinegetice se permit următoarele metode de vânătoare: 

1) vânătoarea „la dibuit”– reprezintă metoda individuală de vânătoare, bazată pe 

căutarea vânatului și apropiere, la o distanță optimă pentru tragere; 

2) vânătoarea „la pândă” – constă în așteptarea potențialului de vânat, aflat în 

libertate pe terenurile de vânătoare, fără a fi impus de vânător să se miște premeditat 

într-o anumită direcție și care se exercită la trecători, scăldători, hrănitori, cadavrul 

animalului ucis de către animalul sălbatic, ce face obiectul acțiunii respective de 

vânătoare, locurile unde se produc pagube, vizuini, locurile de pasaj, locurile de 

înnoptat (locurile de montă/rut); 

3) vânătoarea „prin ademenire” – reprezintă metodă bazată pe ademenirea 

animalelor spre vânător prin mijloace și procedee sonore, vizuale sau olfactive; 

4) vânătoarea „la nadă” – constă în administrarea hranei pentru ademenirea 

vânatului în vederea recoltării sau capturării în scop de cercetare științifică, de 

repopulare, cultural-educativ sau estetic, precum și pentru prevenirea cauzării 

daunelor sectorului cinegetic, culturilor agricole, silvice și animalelor domestice (de 

fermă); 

5) vânătoarea „la vizuină” – constă în stârnirea vânatului din vizuină cu 

utilizarea câinilor de vânătoare; 
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6) vânătoarea „la sărite” – constă în stârnirea vânatului cu sau fără utilizarea 

câinilor de vânătoare de rasă; 

7) vânătoarea „la goană” – reprezintă metoda bazată pe stârnirea, hăituirea și 

mânarea vânatului de către gonași și câini de vânătoare de rasă spre linia de tragere 

a țintașilor; 

8) vânătoarea „cu atrape” – constă în atragerea vânatului către vânător prin 

utilizarea unor atrape autorizate, permise de lege; 

9. Vânătoarea în fondul cinegetic se organizează și se desfășoară exclusiv în baza 

autorizației pentru animale sălbatice copitate (în continuare - autorizația), iar pentru 

specii de animale sălbatice cu blană, păsări, exclusiv în baza foii/fișei de recoltare, 

modelul cărora, plata și reglementările de eliberare se aprobă prin ordinul 

ministrului mediului. 

10. Autorizațiile și foile/fișele de recoltare se eliberează prin ordinul intern al 

gestionarului fondului cinegetic, în limitele cotelor anuale de recoltare aprobate de 

administrator, în dependență de tipul de vânătoare planificat: 

1) pentru vânătoare individuală - atribuie dreptul unei singure persoane fizice de 

a practica vânătoarea, care este membru unei societăți de vânători; 

2) autorizație de vânătoare colectivă, care atribuie dreptul de a practica 

vânătoarea, în același timp și spațiu, mai multor persoane - membri a unei societăți 

de vânători. 

11. În scopuri de cercetare științifică, de repopulare, cultural-educative sau 

estetice extragerea prin vânătoare în baza autorizației sau foii/fișei de recoltare a 

exemplarelor din specii de animale sălbatice, se realizează individual, prin selecție, 

prin metoda „la nadă”, „la pândă”, „la dibuit” sau „ademenire”, „la vizuină”, „cu 

atrape” cu condiția obținerii acordului administratorului și avizul instituțiilor de 

cercetări în domeniul cinegeticii din Republica Moldova. 

III. Organizarea și practicarea vânătorii 

Secțiunea 1-îi 

Reguli generale de organizare a vânătorii și dreptul de participare 

12. La vânătoare au dreptul să participe membrii organizațiilor vânătorești, 

deținători ai carnetului de vânător, candidați la obținerea carnetului de vânător, 

cetățenii străini și apatrizii, elevii/studenții din instituția de învățământ care dispune 

de program de studii și are ca disciplină managementul cinegetic. Modul de 

examinare, evaluare a solicitantului carnetul de vânător, aprobarea modelului-tip, 

eliberarea, înregistrarea și evidența acestuia se reglementează prin Regulament 

aprobat prin ordinul ministrului mediului, înregistrat și publicat în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 

13. Pentru practicarea vânătorii participanții trebuie se dețină: 

1) carnet de vânător, cu excepția elevilor/studenților instituțiilor de învățământ, 

participanți la vânătoarea colectivă; 

2) permis de vânătoare (foaie/fișă pentru recoltare, autorizație de a vâna animale 

sălbatice copitate); 

3) permis de portarmă; 

4) permis pentru arcul de vânătoare; 
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5) pașaportul câinelui de vânătoare sau pașaportul păsării de pradă dresată, în 

cazul folosirii acestora. 

14. Pentru practicarea vânătorii, cetățenii străini și apatrizii, trebuie să prezinte: 

1) actul prin care se adeverește calitatea de vânător obținută în țara de origine; 

2) permisul de portarmă și muniții, provizoriu, eliberat cetățenilor străini pentru 

vânătoare în ordinea stabilită de Ministerul Afacerilor Interne; 

3) acte de înregistrare a câinilor de vânătoare de rasă, a păsărilor de pradă care îi 

aparțin, eliberate în țara în care cetățeanul străin își are domiciliul. 

15. Cetățenii străini și apatrizii, participanți la vânătoare, trebuie să fie însoțiți de 

o persoană împuternicită de către gestionarul fondului cinegetic. Conducătorul 

vânătorii, însoțitor al cetățenilor străini și apatrizilor care participă la vânătoare, 

trebuie să dispună de permis de vânătoare și de Registrul tehnicii securității la 

vânătoare. 

16. Vânătoarea se efectuează la una sau la mai multe specii de animale sălbatice 

și în termenele indicate în autorizația sau fișa/foaia de recoltare, și se organizează 

doar în condiții de vizibilitate bună (răsărit total, lipsa ceții și a ninsorii abundente), 

iar orice tragere în amurg, în ceață, pe ploaie torențială și ninsoare puternică în 

timpul vânătorii, se interzice. 

17. Vânătoarea se poate practica cu câini de vânătoare identificați în baza 

pașaportului, care confirmă testarea lor pentru vânătoarea de animale sălbatice 

copitate, animale cu blană, inclusiv la păsări acvapalustre sau terestre. 

18. În caz de necesitate, pentru desfășurarea în maximă siguranță a acțiunilor de 

vânătoare, în dependență de modul vânătorii, suprafața și condițiile fondului 

cinegetic, se asigură supravegherea și paza pe marginile terenului de tragere 

(flancuri) sau linia de tragere, pentru a preveni pătrunderea pe terenul de vânătoare a 

animalelor domestice sau persoanelor străine, altele decât participanții înregistrați. 

19. Paznicii de vânătoare au dreptul de portarmă și de folosire a armei de foc de 

serviciu din dotare sau a armei de foc, care le aparține, pentru exercitarea funcțiilor 

de serviciu. 

20. Pentru buna organizare și desfășurarea în maximă siguranță a acțiunilor de 

vânătoare, gestionarul fondului cinegetic împuternicește prin ordin, în acest scop 

reprezentanții săi, desemnând un conducător a acțiunii de vânătoare – responsabil de 

întreg procesul de organizare a modului și acțiunii de desfășurare și închidere a 

vânătorii. 

21. Atunci când este organizată și desfășurată vânătoarea prin metoda „la goană”, 

conducătorului vânătorii la necesitate numește, în coordonare cu gestionarul, una 

sau două persoane, deținători al carnetului de vânător și permisului de portarmă, în 

calitate de coordonator (co-organizator) al goanei, care în baza indicațiilor se 

implică în acțiuni de dirijare (aranjare) a gonașilor și monitorizare a desfășurării 

corecte a vânătorii. 

22. Țintașii au sarcina de a extrage vânatul în conformitate cu prevederile 

autorizației, foii/fișei pentru recoltare și li se interzice schimbul de numere (țintași 

enumerați în limita sectorului de tragere) sau abandonarea de către aceștia a 

acțiunilor de vânătoare, până la încheierea goanei. 
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23. Gonașilor obligatoriu li se asigură veste reflectorizante pentru evidențiere pe 

fundalul fondului cinegetic și li se interzice să se afle pe teren cu armă, cu excepția 

coordonatorului goanei. 

24. Numărul țintașilor și gonașilor în cadrul acțiunilor de vânătoare, indiferent de 

modul de desfășurare, este stabilit în dependență de suprafața și condițiile fondului 

cinegetic de către conducătorul vânătorii, care sunt conduși și dirijați la necesitate de 

coordonatorul goanei pentru a realiza eficient mânarea animalelor sălbatice. 

25. Toți participanții la vânătoare sunt obligați să respecte legislația privind 

regnul animal, regulile de securitate în timpul vânătorii, prevederile prezentului 

Regulament, precum și toate indicațiile conducătorului vânătorii, iar când este 

organizată și desfășurată vânătoarea prin metoda „la goană” și indicațiile 

coordonatorilor goanei. 

26. Responsabilitatea pentru modul în care se organizează și desfășoară acțiunile 

de vânătoare revine în primul rând conducătorului vânătorii, în consecutivitate, 

coordonatorului goanei și ulterior celorlalți participanți la vânătoare. Pentru 

încălcarea regulilor de vânătoare, regulilor de securitate la vânătoare, precum și a 

indicațiilor conducătorului vânătorii și coordonatorului goanei, fiecare participant la 

acțiunea de vânătoare poartă răspundere personală. 

27. Până la începerea acțiunilor de vânătoare, conducătorul vânătorii, în mod 

obligatoriu, efectuează un instructaj cu toți participanții la vânătoare în privința 

regulilor de vânătoare și regulilor de securitate la vânătoare, fapt consemnat în 

Registrul tehnicii securității la vânătoare, numerotat cu pagini șnuruite, sigilate și 

ștampilate de gestionar. 

28. În Registrul tehnicii securității la vânătoare se înscrie locul, data în care se 

desfășoară vânătoarea, inclusiv numele, prenumele și numărul carnetului 

vânătorului cu drept de împușcare, gonașilor participanți la vânătoare. 

29. Conducătorul vânătorii începe și oprește acțiunea de vânătoare prin semnale 

convenționale sonore sau de alt gen, care sunt însușite de către toți participanții la 

vânătoare, înaintea începerii vânătorii și sesizate la momentul emiterii acestora. 

30. După recoltarea vânatului indicat în autorizație, în foaia/fișa de recoltare, 

vânătoarea se consideră finalizată, iar conducătorul vânătorii asigură ieșirea echipei 

de vânătoare din fondul cinegetic, completează toate formularele necesare pentru 

însoțirea vânatului recoltat și asigură ieșirea echipei de vânătoare din fondul 

cinegetic. 

31. La trecerea animalului rănit pe terenul fondului cinegetic al altui gestionar, 

răpunerea se face doar cu înștiințarea și acordul gestionarului fondului cinegetic 

respectiv. 

32. În cazurile când se recoltează un număr mai mare de exemplare decât numărul 

indicat în autorizație, în foaia/fișa de recoltare vânătoarea se sistează, iar pe acest 

caz conducătorul vânătorii întocmește un proces-verbal și anunță gestionarul 

fondului cinegetic. 

33. În caz de recoltare a unui număr mai mare de exemplare decât cel prevăzut în 

autorizație, foaie/fișă de recoltare, care dovedește depășirea limitei cotei anuale de 

recoltare aprobată de administrator pentru fondul cinegetic, conducătorul echipei de 

vânători anunță gestionarul și subdiviziunea teritorială a Inspectoratului pentru 
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Protecția Mediului, care întocmește un proces-verbal pe caz de braconaj, pe numele 

conducătorului vânătorii sau pe numele vânătorului care a comis fapta. 

34. Despăgubirea pentru numărul depășit de animale recoltate, în lipsa sau din 

culpa echipei de vânători, se achită integral gestionarului. În acest caz, gestionarul 

fondului cinegetic achită administratorului despăgubiri conform plăților de încasare 

pentru pagubele cauzate de către persoanele fizice și juridice prin vânare a 

animalelor de vânat, stabilite în Anexa nr. 6 la Legea regnului animal nr. 439/1995. 

35. Producția recoltată prin acțiuni de vânătoare sau deținută ilegal, obligatoriu se 

supune expertizei sanitar veterinare conform Normei sanitar-veterinare de 

organizare a controlului specific oficial al produselor alimentare de origine animală, 

aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1112/2010. 

Secțiunea a 2-a 

Vânătoarea animalelor sălbatice copitate 

36. Vânătoarea animalelor sălbatice copitate în fondul cinegetic se organizează și 

se desfășoară exclusiv în baza autorizației, doar prin următoarele metode de 

vânătoare: 

1) „la dibuit” – se practică individual, cu furișarea vânătorului spre vânat până la 

o distanță de la care poate să tragă și să-l răpună, însoțit obligatoriu de conducătorul 

vânătorii; 

2) „la pândă” - se practică individual, de pe turnuri de vânătoare (hochstanduri) 

sau din alte locuri special amenajate pentru acest scop, în locurile de pasaj sau 

activitate a vânatului (scăldători, hrănitori, vizuini, etc), de către un vânător, însoțit 

obligatoriu de conducătorul vânătorii; 

3) „prin ademenire” –se practică individual, cu ademenirea animalelor spre 

vânător prin imitarea sunetelor, produse de femele sau masculi în perioada de 

montă/rut, cu ajutorul anumitor dispozitive, instrumente sau voci ori prin utilizarea 

ajutorul atractanților sau atrapelor autorizate, de către un vânător, însoțit obligatoriu 

de conducătorul vânătorii; 

4) „la nadă” – se practică individual, în locurile depunerii hranei pentru 

ademenirea vânatului, în scopul recoltării sau capturării de către vânător, însoțit 

obligatoriu de conducătorul vânătorii; 

5) „la goană” – se practică colectiv, doar la specia „mistreț” de către o echipă de 

cel puțin cinci vânători cu drept de împușcare și gonași. Gonașii stârnesc și mână 

vânatul spre linia de tragere a țintașilor, care exercită tragerea în vânat fie de pe 

turnuri de vânătoare, alte locuri special amenajate pentru tragere, sau terenuri 

neamenajate, unde de regulă, țintașii sunt aranjați în linie dreaptă. 

37. În cadrul acțiunii de vânătoare la animale sălbatice copitate prin metoda „la 

goană” sunt respectate următoarelor reguli: 

1) țintașii sunt repartizați (aranjați) pe teren de către conducătorul vânătorii, de 

regulă, în linie dreaptă, distanțați la un interval de până la 100 m, încât să se asigure 

vizibilitatea dintre fiecare doi țintași vecini, și le stabilește direcția și sectorul de 

tragere, care trebuie respectat cu strictețe de către aceștia; 

2) limitele sectoarelor de tragere trebuie să fie bine, determinate prin obiecte 

(repere) fixe și să formeze un unghi nu mai mic de 45 de grade în dreapta și în 

stânga țintașului; 
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3) țintașilor li se permite să încarce arma doar la locul de tragere stabilit, iar la 

părăsirea locului, sunt obligați să-și descarce arma; 

4) când gonașii sunt la 150 metri de apropiere față de linia de tragere, la apariția 

vânatului, țintașii se întorc la 180 grade în direcție opusă și pot trage sub un unghi 

nu mai mic de 45 grade față de linia de tragere; 

5) la vânătoare fiecare echipă de cinci gonași este însoțită de către un 

coordonator al goanei înarmat, pregătit să răpună în orice moment vânatul rănit, 

observat pe parcurs de către gonașii din echipă. 

38. La vânătoarea de animale sălbatice copitate se permite utilizarea armei cu 

țeava lisă, cartușelor cu glonț, armei cu țeavă ghintuită de calibrul 223 Rem și mai 

mare, de asemenea și a arcului cu săgeți. Se interzice categoric folosirea glonțului 

sferic, precum și a alicelor cu diametrul mai mare de 5 mm (0000). 

39. Țintașul poate să se apropie de animalul doborât doar după sfârșitul goanei, 

apropiindu-se atent din spatele animalului și asigurându-se că este mort. În caz dacă, 

animalul căzut este rănit, țintașul îl împușca mortal, asigurându-se obligatoriu că 

direcția de tragere nu produce riscuri pentru viața și sănătatea celorlalți participanți. 

40. În cazul rănirii animalului indicat în autorizație, vânătoarea poate continua 

doar pentru ca acesta să fie răpus. Până la începerea acestei acțiuni, conducătorul 

vânătorii notează pe versoul autorizației că animalul a fost rănit. Se interzice 

vânarea altor animale sălbatice în timpul dobândirii animalului rănit. Răpunerea 

vânatului rănit se face în hotarele fondului cinegetic al gestionarului, unde a fost 

organizată vânătoarea, iar în cazul vânătorii colective, la indicația conducătorul 

vânătorii se face de o echipă de cel mult cinci vânători cu drept de împușcare. 

41. La trecerea animalului rănit pe terenul fondului cinegetic al altui gestionar, 

răpunerea se face doar cu înștiințarea acestuia, iar în cazul dacă răpunerea 

animalului rănit nu a fost posibilă, autorizația se consideră utilizată. 

42. După recoltarea vânatului conducătorul vânătorii asigură ieșirea echipei de 

vânătoare din fondul cinegetic, completează compartimentele din autorizația de 

vânătoare și eliberează deținătorului cotorul acesteia, pentru însoțirea vânatului 

recoltat. 

43. În cazurile când se recoltează un exemplar de alt sex sau vârstă, decât cel 

indicat în autorizația de vânătoare, precum și în cazuri când se recoltează un număr 

mai mare de exemplare decât cel indicat în autorizație, vânătoarea se sistează – fapt 

pentru care conducătorul acțiunii de vânătoare întocmește un proces-verbal și anunță 

gestionarul fondului cinegetic respectiv. 

44. La vânătoarea colectivă prin metoda „la goană”, în caz de recoltare a unui 

număr mai mare de exemplare decât cel prevăzut în autorizație, conducătorul 

vânătorii sistează vânătoarea și întocmește un act de constatare. Despăgubirea 

pentru numărul depășit de animale recoltate, în lipsa sau din culpa echipei de 

vânători este integral achitată gestionarului de persoana vinovată sau de 

conducătorul vânătorii. 

45. Dacă animalele sălbatice copitate dobândite depășesc limita cotei anuale de 

recoltare, aprobată de administrator pentru fondul cinegetic, gestionarul anunță 

imediat administratorul și achită despăgubiri cauzate prin vânare. Toate animalele 

recoltate peste limita de recoltare, sunt predate gestionarului pentru utilizarea lor 

ulterioară. 



36 

46. Recoltarea animalelor sălbatice copitate se desfășoară în termeni și prin 

metode, după cum urmează: 

1) Vânătoarea la căprior:  

a) de la 15 mai până la 15 octombrie se permite vânătoarea individuală și de 

selecție la masculi. Metodele aplicabile – „la nadă”, „la pândă”, „la dibuit” și „prin 

ademenire”; 

b) de la 1 septembrie până la 31 decembrie se permite vânătoarea la 

specimenele indicate în autorizația de vânătoare . Metodele aplicabile – „la pândă”, 

„la dibuit”. 

2) Vânătoarea la cerb (cerb comun, cerb lopătar, cerb cu pete): 

a) de la 1 septembrie până la 15 octombrie se permite vânătoarea individuală, 

de trofeu și de selecție la masculi. Metoda aplicabilă – „la nadă”, „la pândă”, „la 

dibuit” și „prin ademenire”; 

b) de la 15 octombrie până la 31 decembrie se permite vânătoarea la toate 

specimenele indicate în autorizația de vânătoare. Metodele aplicabile – „la pândă”, 

„la dibuit”. 

3) Vânătoarea la muflon : 

a) de la 1 septembrie până la 15 noiembrie se permite vânătoarea individuală, 

de trofeu și de selecție la masculi. Metodele aplicabile – „la nadă”, „la pândă”, „la 

dibuit”; 

b) de la 15 noiembrie până la 31 decembrie se permite vânătoarea la toate 

specimenele indicate în autorizația de vânătoare. Metodele aplicabile – „la pândă”, 

„la dibuit”. 

4) Vânătoarea la mistreț – de la 15 septembrie până la 15 ianuarie se permite 

vânătoarea la toate specimenele indicate în autorizația de vânătoare, cu excepția 

femelelor-cap de ciurdă. Metodele aplicabile – „la nadă”, „la pândă”, „la dibuit” și 

„la goană”, cu sau fără câini de vânătoare (cu excepția câinilor gonitor). 

Secțiunea a 3-a 

Vânătoarea animalelor sălbatice cu blană 

47. Vânătoarea animalelor sălbatice cu blană în fondul cinegetic se organizează și 

se desfășoară exclusiv în baza foii/fișei de recoltare doar prin următoarele metode de 

vânătoare: 

1) „la dibuit” – se practică individual, pe urmele vizibile ale animalului, cu 

folosirea de către vânător doar a armei cu țeava lisă și fără câine de vânătoare, 

însoțit sau nu de conducătorul vânătorii; 

2) „la pândă” – se practică individual de către un vânător din locuri special 

amenajate pentru acest scop sau în locurile de trecere a vânatului, însoțit obligatoriu 

de conducătorul vânătorii; 

3) „prin ademenire” – se practică individual de către un vânător, prin imitarea 

sunetelor produse de femele sau masculi în perioada de montă sau de alt gen, cu 

ajutorul anumitor dispozitive, voci sau prin atragerea animalelor cu ajutorul 

atractanților sau atrapelor; 

4) „la nadă” – se practică individual de către un vânător în locurile depunerii 

nadei (resturi animaliere, atractanți); 

5) „la vizuină” - se practică individual sau colectiv cu implicarea cel mult a trei 

vânători, însoțiți sau nu de conducătorul vânătorii, la vizuinile animalelor, cu 



37 

folosirea obligatorie a câinilor de vizuină identificați în baza pașaportului, prin care 

se confirmă testarea lor în cadrul vânătorii la animale sălbatice cu blană de vizuină; 

6) „la sărite” – se practică colectiv de către o echipă de vânători, însoțiți 

obligatoriu de conducătorul vânătorii, care în lanț trec prin ascunzișurile de zi ale 

animalelor, speriindu-i din culcuș pentru a trage din arma de vânătoare; 

7) „la goană” – se practică colectiv de către o echipă de vânători și gonași. 

Gonașii stârnesc și mână vânatul spre linia de tragere a țintașilor, care exercită 

tragerea în vânat fie din locuri special amenajate pentru tragere sau terenuri 

neamenajate, unde de regulă, țintașii sunt aranjați în linie dreaptă. 

48. Acțiunea de vânătoare la animale sălbatice cu blană prin metoda „la pândă”, 

„prin ademenire” și „la nadă” se practică în apropierea stufăriilor și tufărișurilor, la 

marginea pădurilor și pârloagelor, la o distanță de până la 40 m cu armă cu țeava lisă 

sau până la 100 m cu armă cu țeava ghintuită, iar deplasarea vânătorului către și de 

la ascunziș, se efectuează cu armă descărcată, pusă în toc. 

49. În cadrul acțiunii de vânătoare la animale sălbatice cu blană prin metoda „la 

vizuină” sunt respectate următoarelor reguli: 

1) se permite folosirea doar a armei cu țeava lisă; 

2) scoaterea armei din toc și eliberarea câinelui din lesă se permite doar după 

aranjarea vânătorilor lângă vizuină, la o distanță de cel mult 50 de metri de la ele; 

3) la sfârșitul partidei de vânătoare arma trebuie se fie descărcată și pusă în toc, 

iar câinii să fie prinși în lesă; 

4) în cazul câinilor localizați în vizuină și în urma extragerii lor este necesar ca 

după finalizarea acțiunilor de salvare a câinelui, zonele excavate ale vizuinilor să fie 

obligatoriu acoperite și nivelate complet cu sol. 

50. În cadrul acțiunii de vânătoare la animale sălbatice cu blană prin metoda „la 

sărite” sunt respectate următoarelor reguli: 

1) la vânătoare se permite folosirea doar a armei cu țeava lisă; 

2) se permite tragerea în animalele care se îndepărtează sau au trecut în spatele 

lanțului vânătorilor. 

51. În cadrul acțiunii de vânătoare la animale sălbatice cu blană prin metoda „la 

goană” sunt respectate următoarelor reguli: 

1) țintașii sunt repartizați (aranjați) pe teren de către conducătorul vânătorii, de 

regulă, în linie dreaptă, distanțați la un interval de până la 70 m, încât să se asigure 

vizibilitatea dintre fiecare doi țintași vecini, și le stabilește direcția și sectorul de 

tragere, care trebuie respectat cu strictețe de către aceștia; 

2) limitele sectoarelor de tragere trebuie să fie fixate bine, determinate prin 

obiecte (repere) fixe și să formeze un unghi nu mai mic de 45 de grade în dreapta și 

în stânga țintașului; 

3) țintașilor li se permite să încarce arma doar la locul de tragere stabilit, iar la 

părăsirea locului, vânătorul se obligă să-și descarce arma; 

4) tragerea în direcția gonașilor se permite dacă, distanța până la ei este nu mai 

mică de 100 de metri; 

5) la apariția gonașilor mai aproape de 100 metri, țintașul poate trage numai în 

spatele liniei, dacă se întoarce în direcție opusă la 180 de grade, în unghiul 

sectorului său, adică la 45 de grade dreapta și stânga de pe perpendiculara liniei de 

tragere; 
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6) la decizia conducătorului vânătorii, fiecare echipă de cinci gonași este însoțită 

de către un coordonator al goanei înarmat, pregătit să răpună în orice moment 

vânatul rănit, observat pe parcurs de către gonașii din echipă; 

7) se permite folosirea doar a armei cu țeava lisă. 

52. La vânătoarea de animale sălbatice cu blană se permite utilizarea armei cu 

țeavă lisă, armei cu țeavă ghintuită de calibrul 22 WMR mm și mai mare, de 

asemenea, a arcului cu săgeți cu excepția vânătorii prin metoda „la vizuină”, la 

sărite” și „la goană” și utilizarea păsărilor de pradă. 

53. Recoltarea animalelor sălbatice cu blană se desfășoară în termeni și prin 

metode după cum urmează: 

1) la câine enot – de la 1 septembrie până 31 decembrie se permite vânătoarea 

individuală „la pândă” sau „la vizuină” sau vânătoarea colectivă „la vizuină” și „la 

goană”. Se interzice folosirea cartușelor încărcate cu alice mai mari de 5 mm 

(0000); 

2) la bursuc – de la 15 septembrie până la 31 decembrie se permite vânătoarea 

individuală „la pândă” sau „la vizuină” sau vânătoarea colectivă „la vizuină”. Se 

interzice folosirea cartușelor încărcate cu alice mai mari de 5 mm (4/0); 

3) la iepure de vizuină – de la 15 septembrie până la 31 decembrie se permite 

vânătoarea individuală „la pândă” sau „la vizuină” sau vânătoarea colectivă „la 

sărite” și „la vizuină”. Se interzice folosirea cartușelor încărcate cu alice mai mari 

de 4 mm (0); 

4) la iepure de câmp – de la 15 noiembrie până la 15 ianuarie se permite 

vânătoarea individuală „la dibuit” sau vânătoarea colectivă „la sărite” și „la goană”. 

Se interzice vânarea iepurelui pe „culcuș”, „în cerc” și „în potcoavă” sau prin alte 

modalități, precum și cu folosirea cartușelor încărcate cu alice mai mari de 5 mm 

(0000); 

5) la șacal și vulpe – de la 1 iunie până la 31 martie se permite vânătoarea 

individuală „la pândă”, „la nadă” sau vânătoarea colectivă „la goană”, „la vizuină”. 

Se interzice folosirea cartușelor încărcate cu alice mai mari de 5 mm (4/0) sau în 

cazul când este permisă folosirea armei cu țeava ghintuită, cu calibrul mai mic de 22 

WMR. 

Secțiunea a 4-a 

Vânătoarea păsărilor din fauna sălbatică 

54. Vânătoarea la păsări în fondul cinegetic se organizează și se desfășoară 

exclusiv în baza foii/fișei de recoltare doar prin următoarele metode de vânătoare: 

1) „la pândă” – se practică individual sau colectiv de către o echipă de vânători, 

însoțiți obligatoriu de conducătorul vânătorii, în locuri special amenajate, locuri de 

trecere a vânatului, de hrănire a acestora, semănături, adăpat, ascunzișuri de zi; 

2) „la sărite” – se practică individual sau colectiv de către o echipă de vânători, 

însoțiți obligatoriu de conducătorul vânătorii, în locurile de hrănire, revărsări și 

canale, crânguri, liziere, fâșii forestiere, tufăriș, livezi și vii lăsate în paragină, 

tufăriș crescut de-a lungul malurilor râulețelor și râpelor cu sau fără păsări de pradă 

dresate/câini de vânătoare; 

3) „la goană” – se practică colectiv de către o echipă de vânători și gonași, 

însoțiți obligatoriu de conducătorul vânătorii. Gonașii stârnesc și mână vânatul spre 

linia țintașilor, care exercită tragerea în vânat din locurile special amenajate pentru 
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tragere sau terenuri neamenajate, unde de regulă, țintașii sunt aranjați în linie 

dreaptă. 

55. La vânătoarea de păsări din faună sălbatică se permite utilizarea doar a armei 

cu țeava lisă. 

56. Acțiunea de vânătoare la păsări din fauna sălbatică „la pândă” se desfășoară 

cu respectarea următoarelor reguli: 

1) se admite utilizarea atrapelor, mijloacelor sonore, rațelor „chemătoare”; 

2) în timpul vânătorii la păsări acvapalustre se permite ca pe un sector de un 

hectar să vâneze cel mult patru vânători; 

3) la vânătoarea de păsări acvapalustre din barcă, dacă aceasta stă ancorată la 

pândă, ambilor vânători li se permite să împuște cu acordul preventiv asupra 

sectoarelor de tragere. Vânătorului care stă în picioare sau care este așezat în barcă, i 

se interzice să tragă pe de asupra capului celuilalt vânător; 

4) se permite utilizarea bărcilor doar pentru instalarea și ridicarea atrapelor, 

rațelor „chemătoare” și culegerea vânatului dobândit; 

5) se interzice tragerea în păsările așezate (nemișcate) sau care se mișcă pe 

pământ; 

6) se permite tragerea doar în păsările care zboară nu mai jos de cinci metri și la 

o distanță nu mai mare de 40 metri, cu excepția uciderii păsărilor rănite, care au 

căzut pe apă, dacă în direcția împușcăturii nu se află alte persoane. 

57. Acțiunea de vânătoare la păsări din faună sălbatică „la sărite” se desfășoară cu 

respectarea următoarelor reguli: 

1) la vânătoarea colectivă, participanții trec în lanț prin ascunzișurile de zi ale 

păsărilor, speriindu-le din culcuș pentru a trage, iar tragerea se permite numai în 

păsările care se îndepărtează sau au trecut în spatele lanțului vânătorilor; 

2) vânătoarea se poate practica cu câini de vânătoare pentru stârnirea păsărilor, 

căutarea și dobândirea celor rănite sau împușcate; 

3) la vânătoarea practicată cu câini de vânătoare, se permite folosirea păsărilor 

de pradă dresate, pentru vânarea prepelițelor, fazanilor, potârnichilor, speriate și 

ridicate în zbor de către câinii de vânătoare. 

58. Acțiunea de vânătoare la păsări din faună sălbatică „la goană” se desfășoară 

cu respectarea următoarelor reguli: 

1) țintașii sunt repartizați (aranjați) pe teren de către conducătorul vânătorii, de 

regulă, în linie dreaptă, distanțați la un interval de până la 70 m, încât să se asigure 

vizibilitatea dintre fiecare doi țintași vecini și le stabilește direcția, și sectorul de 

tragere care trebuie respectat cu strictețe de către aceștia; 

2) limitele sectoarelor de tragere trebuie să fie fixate bine, determinate prin 

obiecte (repere) fixe și să formeze un unghi nu mai mic de 45 de grade în dreapta și 

în stânga țintașului; 

3) țintașilor li se permite să încarce arma doar la locul de tragere stabilit, iar la 

părăsirea locului vânătorul se obligă să-și descarce arma; 

4) tragerea în direcția gonașilor se permite dacă, distanța până la ei este nu mai 

mică de 100 de metri; 

5) la apariția gonașilor mai aproape de 100 metri, țintașul poate trage numai în 

spatele liniei, dacă se întoarce în direcție opusă la 180 de grade, în unghiul 
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sectorului său, adică la 45 de grade dreapta și stânga de pe perpendiculara liniei de 

tragere. 

59. Recoltarea păsărilor din faună sălbatică se desfășoară în termenii prevăzuți în 

anexa la Legea vânătorii și fondului cinegetic nr. 298/2018 și prin metode, după 

cum urmează: 

1) la porumbel – se permite vânătoarea individuală „la pândă”. Se interzice 

folosirea cartușelor încărcate cu alice mai mari de 2,5 mm (7); 

2) la păsări acvapalustre – se permite vânătoarea individuală sau vânătoarea 

colectivă „la dibuit”, „la sărite” sau „la pândă”. Se interzice folosirea cartușelor 

încărcate cu alice mai mari de 4,5 mm (2/0) – la gâște, 3,5 mm (3) – la rațe și lișițe, 

2,5 mm (7) – la limicole și găinuși de baltă; 

3) la prepeliță – se permite vânătoarea individuală sau colectivă „la sărite”, cu 

câini de vânătoare sau cu păsări de pradă dresate. Se interzice folosirea cartușelor 

încărcate cu alice mai mari de 2,5 mm (7); 

4) la fazan – se permite vânătoarea individuală „la sărite” sau vânătoarea 

colectivă „la sărite” sau „la goană” cu sau fără câini de vânătoare, păsări de pradă 

dresate. Se interzice folosirea cartușelor încărcate cu alice mai mari de 3,5 mm (3); 

5) la potârniche – se permite vânătoarea individuală „la sărite” cu câini de 

vânătoare sau păsări de pradă dresate. Se interzice folosirea cartușelor încărcate cu 

alice mai mari de 2,5 mm (7); 

6) la limicole – se permite vânătoarea individuală „la sărite” cu câini de 

vânătoare. Se interzice folosirea cartușelor încărcate cu alice mai mari de 2,5 mm 

(7); 

7) la sturzi – se permite vânătoarea individuală „la pândă”. Se interzice folosirea 

cartușelor încărcate cu alice mai mari de 2 mm (9); 

8) la păsările predătoare, dăunători a faunei cinegetice (cioară grivă, coțofană) – 

se permite vânătoarea individuală sau colectivă prin metoda „la pândă”. Se interzice 

folosirea cartușelor încărcate cu alice mai mari de 3 mm (5). 

Secțiunea a 5-a 

Vânătoarea cu arcul de vânătoare 

60. Vânătoarea cu arcul de vânătoare se efectuează individual în prezența 

obligatorie a conducătorului vânătorii prin metoda „la dibuit”, „la pândă”, „la 

ademenire”, „la nadă”, în baza autorizației de vânat pentru speciile de animale 

sălbatice copitate (cerbul comun, cerbul lopătar, cerbul cu pete, căpriorul, muflonul, 

mistrețul) sau foii/fișei de recoltare doar pentru specia de iepure de vizuină. 

61. La vânătoarea cu arcul sunt admiși membrii organizațiilor vânătorești, care au 

experiență de cel puțin 5 ani în utilizarea armelor cu țeavă lisă, care au frecventat 

cursuri de pregătire a arcașilor și care fac dovada promovării examenelor speciale. 

62. Vânătoarea cu arcul se efectuează la o distanță de cel mult 40 m, în preajma 

stufăriilor, tufărișurilor, în pădure, văgăuni, de pe turn sau din diferite ascunzișuri 

pregătite din timp. 

63. Arcul de vânătoare trebuie să aibă o forță de întindere de cel puțin 27 kg, iar 

vârful săgeții trebuie să fie cu margini ascuțite, tăioase, late la bază de cel puțin 2 

cm sau cu muchii de tăiere, care trebuie să se deschidă până la lățimea respectivă în 

momentul lovirii vânatului. 
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Secțiunea a 6-a 

Vânătoarea cu păsări de pradă dresate 

64. Vânătoarea cu păsări de pradă se efectuează individual sau colectiv, în 

prezența obligatorie a conducătorul vânătorii, dresate pentru vânarea animalelor 

sălbatice cu blană și a păsărilor (fazan, potârniche, prepeliță) speriate și ridicate în 

zbor de către câinii de vânătoare sau vânător. 

65. La vânătoarea cu păsări de pradă se permite să se utilizeze numai păsări de 

pradă achiziționate sau crescute în captivitate în mod autorizat, din următoarele 

specii: 

1) acvila de munte (Aquila chrysaetos); 

2) uliul porumbar (Accipiter gentilis); 

3) uliul păsărar (Accipiter nisus); 

4) șoimul călător (Falco peregrinus); 

5) șoimul dunărean (Falco cherrug); 

6) șoimul polar (Falco rusticolus). 

66. Au dreptul la vânătoare cu păsări de pradă membrii organizațiilor vânătorești 

naționale și internaționale, care dispun de pașapoarte pentru păsările de pradă 

recunoscute reciproc. 

67. Întreținerea păsărilor de pradă aduse din străinătate sau întreținerea păsărilor 

de pradă crescute în captivitate, sunt permise în baza certificatului sanitar-veterinar 

eliberat de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și în baza certificatului 

de înregistrare a colecției de animale din fauna sălbatică eliberat de Agenția de 

Mediu în conformitate cu Regulamentul cu privire la înființarea, înregistrarea, 

completarea, păstrarea, exportul și importul colecțiilor de animale și plante din flora 

și fauna sălbatică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1107/2003. 

68. Evidența și înregistrarea păsărilor de pradă, întreținute și folosite la vânătoare, 

precum și emiterea pașapoartelor păsărilor de pradă, se efectuează de către Agenția 

de Mediu. 

69. Vânătoarea se permite doar cu păsări de pradă dresate pentru care se face 

dovada eliberată de persoanele juridice care prestează astfel de servicii. Dresajul și 

testarea păsărilor de pradă se permit doar pe terenurile/sectoarele stabilite și 

amenajate special de gestionar, în coordonare cu administratorul fondului cinegetic 

și consemnate în fișa fondului cinegetic. Condițiile și ordinea efectuării dresajului, și 

testării sunt stabilite de către gestionar cu implicarea experților în ornitologie. 

70. Se interzice capturarea păsărilor de pradă și colectarea ouălor acestora din 

natură, în scopul creșterii în captivitate și folosirii la vânătoare. 

Secțiunea a 7-a 

Vânătoarea cu câini de vânătoare de rasă 

71. Vânătoarea este permisă doar în baza pașaportului câinelui de vânătoare din 

următoarele grupe de rase: de aret, gonitori, de aport, scotocitori, de vizuină, laica, 

cu pedigree (certificatul genealogiei câinelui), testați și vaccinați, care au zgardă 

identificată cu număr de înregistrare și inscripția numelui proprietarului. 

72. În pașaportul câinelui de vânătoare se înscrie rasa, sexul, porecla, data 

nașterii, mențiunea despre testarea câinelui pentru specia de faună de interes 
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cinegetic pentru care se face dovada eliberată de persoanele juridice care prestează 

astfel de servicii, numele proprietarului și data eliberării.  

73. Înregistrării sunt supuși toți câinii de vânătoare care au atins vârsta de zece 

luni. Evidența și înregistrarea în baza de date, precum și eliberarea pașaportului 

câinelui de vânătoare se efectuează de Agenția de Mediu, iar în cazul când survine 

decesul câinelui, proprietarul este obligat în termen de trei zile lucrătoare să 

informeze Agenția de Mediu pentru radierea înregistrării din baza de date. 

74. Dresarea și testarea câinelui de vânătoare se permite doar pe 

terenurile/sectoarele stabilite și amenajate special de gestionar, în coordonare cu 

administratorul fondului cinegetic, și consemnate în fișa fondului cinegetic. 

Condițiile și ordinea dresării, și testării sunt stabilite de către gestionar, cu 

implicarea experților în chinologie. 

75. Vânătoarea cu câini de vânătoare de rasă este permisă la mistreț, animale 

sălbatice cu blană, păsări pentru întreaga perioadă de vânătoare, stabilită pentru 

specia de vânat. 

76. Se permite folosirea câinilor de rasă pură doar pentru a căuta animalele rănite 

la vânătoarea individuală, pentru speciile cerb, cerb lopătar, muflon și căprior. 

77. La vânătoarea „la vizuină” dezgroparea vizuinilor se permite doar pentru 

recuperarea câinelui de vânătoare și animalelor recoltate. După vânătoare vizuina se 

închide și se nivelează. 

78. Pașaportul câinelui de rasă este păstrat de proprietar sau de persoana 

împuternicită. Lipsa pașaportului câinelui de vânătoare în timpul vânătorii se 

consideră drept încălcare. 

79. Câinele de vânătoare de rasă, depistat de paznicii fondului cinegetic (angajații 

gestionarului) în perioada interzisă pentru vânătoare și când vânătoarea nu se 

practică, sunt reținuți de către aceștia, până la identificarea proprietarului de către 

gestionarul fondului cinegetic sau la solicitare, de către Agenția de Mediu prin baza 

de date care o deține. 

80. Stăpânul câinelui de vânătoare reținut recuperă câinele imediat ce achită 

cheltuielile de întreținere suportate din ziua informării și căutării proprietarului. 

81. În caz dacă, a fost identificat și înștiințat proprietarul câinelui, iar în decurs de 

15 zile lucrătoare acesta nu este preluat sau proprietarul se dezice de acesta, câinele 

poate rămâne în posesia gestionarului fondului cinegetic pe teritoriul căruia a fost 

declarat și reținut sau transmis gratuit autorității administrației publice locale 

limitrofe terenului fondului cinegetic pe care a fost reținut. 

82. Posesorii câinilor de vânătoare poartă răspundere proprie pentru viața și 

integritatea câinelui, care are permis pentru aflare pe terenurile fondului cinegetic, 

pe tot parcursul anului, inclusiv, în perioada interzisă pentru vânătoare. 

83. Proprietarii de câini, care au cauzat pagube fondului cinegetic, sunt trași la 

răspundere atât pentru braconaj, cât și pentru compensarea prejudiciilor. 

84. Câinii și pisicile fără stăpân, zgardă, dispozitiv electronic (micro-chip) aflate, 

sau prezența acestora este depistată frecvent pe terenurile fondului cinegetic, sunt 

considerate animale domestice (de companie) hoinare, pentru care, în cazul 

depistării sau reținerii de către gestionarul fondului cinegetic sau reprezentanții 

acestuia, se purcede la identificarea proprietarului prin intermediul informării în 
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scris a autorității administrației publice locale limitrofe terenului fondului cinegetic 

pe care a fost reținut, cu aplicarea similară a procedurilor pct. 80-83. 

Secțiunea a 8-a 

Vânătoarea de trofeu 

85. Vânătoarea de trofeu se efectuează doar la animalele sălbatice copitate, 

individual și în prezența obligatorie a conducătorului vânătorii prin metoda „la 

dibuit”, „la pândă”, „la ademenire” și „la nadă”. 

86. Prin exemplar „de trofeu” se înțelege exemplarul dintr-o specie de vânat, 

purtătoare de trofeu convențional de o valoare cinegetică încadrată în normele de 

calificare medaliabile (baremuri) ale Consiliului Internațional de Vânătoare și 

Protecție a Vânatului. 

87. Prin exemplar de trofeu „de viitor” se înțelege exemplarul dintr-o specie de 

vânat purtătoare de trofeu convențional, exemplar tânăr, bine conformat al cărui 

trofeu corespunde din punctul de vedere al caracteristicilor cu vârsta sa și care se 

impune a fi protejat (interzis pentru recoltare) pentru a putea transmite caracterele 

acestuia la urmași. 

88. La vânătoarea de trofeu se permite utilizarea armei cu țeavă lisă, a cartușelor 

cu glonț, armei cu țeavă ghintuită de calibrul 223 Rem. și mai mare, de asemenea și 

arcul de vânătoare. 

89. Trofeele dobândite aparțin deținătorului autorizației de vânat, care sunt 

obligatoriu înregistrate de către gestionarul fondului cinegetic, în fișa de trofeu în 

care se înscrie locul, data dobândirii, numele și numărul carnetului vânătorului, nota 

aprecierii calității acestuia. 

90. Achitarea pentru trofeul dobândit este efectuată de către vânător conform 

tarifelor stabilite de către gestionar. 

Secțiunea a 9-a 

Vânătoarea de selecție 

91. Pentru asigurarea gestionării durabile a populațiilor speciilor de vânat, în 

scopul păstrării și ameliorării statutului genetic al acestora, este necesară realizarea 

selecției artificiale care constă în extragerea prin vânătoare a exemplarelor de specii 

din populațiile de vânat sedentar (mamifere copitate) a animalelor degenerate, 

bolnave, accidentate, rănite, cu deviații comportamentale evidente, de ambele sexe 

și de toate categoriile de vârstă. 

92. Exemplarul „de selecție” se consideră animalul sălbatic dintr-o specie de 

vânat care nu corespunde din punct de vedere al caracteristicilor genotipice 

cantitative și calitative cu vârsta sa, și care se impune a fi urgent recoltat pentru a nu 

transmite caractere nedorite la urmași. 

93. Vânătoarea de selecție se organizează în toate fondurile cinegetice, inclusiv în 

suprafețele productive cuprinse de ariile naturale protejate de stat, cu aprobarea 

administratorului, în coordonare cu instituțiile de cercetare în domeniul cinegeticii 

din Republica Moldova. 

94. Vânătoarea de selecție se desfășoară individual prin metoda „la pândă”, 

folosind arma cu țeavă ghintuită, în prezența conducătorului vânătorii, 

reprezentantului Inspectoratului pentru Protecția Mediului și a institutului de 

cercetare în domeniul cinegeticii din Republica Moldova, conform cerințelor 
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stabilite de Regulamentul cu privire la modul de organizare și desfășurare a 

vânătorii de selecție, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1132/2016. 

95. După recoltarea animalului selectat conducătorul vânătorii întocmește un act 

de constatare, contrasemnat de toți participanții, în care înscrie acțiunile întreprinse, 

specia recoltată, sexul și categoria de vârstă la care se anexează imaginile 

exemplarului recoltat, care se expediază în termen de zece zile lucrătoare 

administratorului și Inspectoratului pentru Protecția Mediului. 

96. Carnea vânatului dobândit se achiziționează prin rețelele comerciale sau se 

folosește conform deciziei gestionarului fondului cinegetic. 

IV. Regulile și obligațiile de prevenire a accidentelor la vânătoare 

Secțiunea 1-îi 

Regulile de folosire a armelor de vânătoare și munițiilor aferente 

97. Arma de vânătoare se folosește doar pe terenul zonei productive a fondului 

cinegetic după completarea documentelor necesare pentru vânătoare se scoate din 

toc și se încarcă doar la locul de tragere a vânatului, iar în afara zonei productive se 

transportă descărcată și introdusă în toc cu piedica de siguranță trasă. 

98. La vânătoare se folosesc doar armele care sunt în stare funcțională, iar în 

cazul în care vânătoarea se declară închisă, cartușele se scot din armă, declanșatorul 

se închide, pușca se pune în toc, dacă există posibilități tehnice, se dezasamblează. 

99. În timpul odihnei, arma descărcată se așezată numai în locuri care oferă o 

bună stabilitate și chiar dacă aceasta este descărcată se interzice îndreptarea armei 

spre alte persoane. 

100. Muniția trebuie să fie corespunzătoare tipului și calibrului armei utilizate 

pentru specia de vânat recoltată, iar utilizarea alicelor cu diametru mai mare de 5 

mm, precum și folosirea gloanțelor sferice (rotunde) este interzisă. 

101. Alte cazuri interzise: 

1) tragerea din armă cu țeava ghintuită asupra liniei orizontului, dacă este 

imposibil să se stabilească în care direcție zboară glonțul; 

2) urcarea sau coborârea din barcă sau pe turnul de vânătoare cu arma încărcată; 

3) folosirea armei pentru sprijin sau lovirea vânatului rănit; 

4) punerea mâinii pe gura țevilor; 

5) practicarea vânătorii în situații periculoase precum: 

a) ploile torențiale; 

b) vântul puternic sau rafale de vânt care ar putea provoca rupturi de arbori ori 

de crengi; 

c) ceață sau viforniță care reduc vizibilitatea până la 100 m; 

d) temperatură mai joasă de -25° Celsius fără vânt sau cu vânt puternic până la 

moderat; 

e) temperatura mai joasă de -20° Celsius cu vânt moderat până la puternic; 

f) când pe teren au apărut întâmplător persoane sau animale domestice; 

g) alte situații imprevizibile care pot pune în risc viața și sănătatea persoanelor, 

animalelor domestice, etc. 

Secțiunea a 2-a 

Obligațiile și drepturile reprezentanților gestionarului fondului cinegetic 

împuterniciți pentru organizarea și desfășurarea vânătorii 
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102. Organizatorii acțiunilor de vânătoare desemnați și numiți în coordonare cu 

gestionarul fondului cinegetic, în conformitate cu cerințele stabilite în pct. 20 și pct. 

21 au obligația să: 

1) notifice în scris, cu 72 de ore înainte de desfășurarea acțiunilor de vânătoare la 

animalele sălbatice copitate și cu blană, subdiviziunea teritorială a Inspectoratului 

pentru Protecția Mediului și autoritățile administrației publice locale pe teritoriul 

căreia sunt desfășurate acțiunile de vânătoare (perioada, numărul participanților, 

locația, etc); 

2) organizeze și să desfășoare în maximă siguranță vânătoarea conform regulilor 

prezentului Regulament și Regulilor de securitate la vânătoare, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 140/2017; 

3) verifice vânătorii - participanți dacă dețin documentația menționată la pct. 13 

și pct. 14: autorizația de vânătoare sau foaia/fișa de recoltare completată corect, 

corespunderea armei și munițiilor, în dependență de tipul și metoda de vânătoare, 

pașaportul câinelui de vânătoare sau a pasărilor de pradă, alte 

dispozitive/instrumente necesare aplicării; 

4) informeze despre rigorile de comportament la vânătoare și să efectueze un 

instructaj despre regulile de securitate, fapt autentificat prin semnătura fiecărui 

participant în Registrul tehnicii securității la vânătoare; 

5) informeze despre principalele reguli de practicare a vânătorii, speciile de 

vânat și numărul de exemplare care pot fi recoltate; 

6) informeze despre suprafața și condițiile terenului, obstacolele care pot fi 

întâlnite în timpul partidei de vânătoare – pâraie, canale, mlaștini, arbori doborâți, 

etc; 

7) instruiască vânătorii cu semnalele sonore pentru începerea și încetarea goanei, 

care trebuie însușite și utilizate de aceștia în timpul vânătorii; 

8) informeze despre interzicerea consumului de alcool și a altor substanțe 

psihotrope în timpul vânătorii; 

9) stabilească numărul și componența echipelor de gonași, pentru vânătoarea 

colectivă „la goană” și să desemneze coordonatul goanei; 

10) asigure instructajul despre modului de desfășurare a goanei în funcție de 

tipul de vânat; 

11) constituie și să desemneze coordonatul echipei pentru urmărirea vânatului 

mare rănit; 

12) anunțe imediat gestionarul fondului cinegetice vecin, dacă urmărirea 

vânatului mare rănit continuă în afara hotarului fondului cinegetic pe care a fost 

demarată vânătoarea; 

13) anunțe subdiviziunea teritorială a Inspectoratului pentru Protecția Mediului 

doar în caz dacă urmărirea animalului rănit se află pe teritoriul unde vânătoarea este 

neautorizată sau interzisă, inclusiv în cazul când gestionarul fondului cinegetic vecin 

a coordonat urmărirea animalului rănit, însă nu a fost posibilă recuperarea vânatului 

mare rănit; 

14) conducă vânătorii în fondul cinegetic și să stabilească amplasarea vânătorilor 

în turnuri de vânătoare, alte locuri amenajate sau pe limita sectorului de tragere; 
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15) informeze fiecare participant asupra poziției ocupate de vecini și, în funcție 

de situație, asupra poziției vânătorilor/paznicilor amplasați pe marginile terenului de 

tragere; 

16) stabilească direcțiile și unghiurile de tragere, reperele între care se permite 

tirul, precum și interdicțiile de tragere în funcție de amplasarea vânătorilor în turnuri 

de vânătoare, alte locuri amenajate sau pe limita sectorului de tragere; 

17) anunțe prin semnale sonore începerea și încetarea goanei, precum și a tirului; 

18) organizeze și să supravegheze aducerea vânatului mare împușcat până la 

unitatea de transport; 

19) aplice crotalie vânatului împușcat, înainte de a părăsi terenul de vânătoare, 

după care să înscrie în autorizație, foaia/fișa de recoltare numărul crotaliilor aplicate 

și recuperate;  

20) elimine resturile animalelor dobândite în locurile special amenajate cu 

respectarea cerințelor serviciilor sanitar-veterinare; 

21) asigure organizarea expertizei veterinare a cărnii animalelor sălbatice 

copitate dobândite și să interzică vânătorilor să o folosească până la rezultatele 

expertizei veterinare; 

22) sisteze vânătoarea pe vreme nefavorabilă, la identificarea persoanelor 

neautorizate în limita sectorului de tragere sau la producerea unor accidente; 

23) acorde urgent ajutor medical persoanei vătămate în caz de accident la 

vânătoare, iar atunci când întâmplarea ține de aplicarea armei de vânătoare – să 

marcheze, să îngrădească locul și să facă schema descifrată cu consemnarea 

descifrărilor de participanții la vânătoare, precum și a martorilor; 

24) informeze subdiviziunile teritoriale de poliție și a Inspectoratului pentru 

Protecția Mediului în cazul când în timpul vânătorii a fost accidentat cineva prin 

declanșarea focului din armă. 

103. Organizatorii vânătorii pentru asigurarea desfășurării vânătorii în maximă 

siguranță au dreptul să excludă: 

1) vânătorul care refuză să semneze în Registrul tehnicii securității; 

2) participantul în stare de ebrietate sau influențat de substanțe ebrietate; 

3) de la vânătoare folosirea câinilor de vânătoare din rasele neadmise la 

vânătoare; 

4) vânătorii care se află în fondul cinegetic și nu respectă regulile de desfășurare 

a vânătorii. 

104. Deciziile organizatorului vânătorii, dacă acestea nu contravin legislației, sunt 

obligatorii și se execută de către toți participanții la vânătoare. Dacă în timpul 

vânătorii conducătorul vânătorii nu-și poate exercita funcția din cauze neprevăzute, 

el este în drept să desemneze un alt conducător, consemnând acest fapt în permisul 

de vânătoare. 

Secțiunea a 3-a 

Obligațiile participanților la vânătoarea individuală 

105. Persoanele autorizate să practice vânătoarea individuală la fiecare ieșire în 

teren, sunt obligați să: 

1) prezinte conducătorului vânătorii autorizația de vânătoare sau foaia/fișa de 

recoltare, carnetul de vânător, permisul de portarmă, arma, munițiile, pașaportul 

câinelui de vânătoare sau a pasării de pradă, alte dispozitive/instrumente; 
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2) dispună și să prezinte arma funcțională și muniții, care trebuie să aibă 

caracteristicile necesare pentru împușcarea exemplarului din specia înscrisă în 

autorizație sau foaia/fișa de recoltare; 

3) vâneze numai exemplarul indicat de conducătorul vânătorii, în cazul 

organizării vânătorii „de trofeu”; 

4) folosească doar arme cu țevi ghintuite la extragerea exemplarelor de cerb 

comun, cerb lopătar, cerb pătat, iar la mistreț, căprior și muflon să folosească și 

arme de vânătoare cu țeava lisă, însă numai cu muniție cu proiectil unic; 

5) verifice și să curețe țevile de eventualele depuneri de frunze, pământ, zăpadă, 

etc, înainte de a încărca arma; 

6) asigure încărcarea armei la locul de vânătoare și verificarea lipsei prezenței 

altor persoane pe direcția de tragere; 

7) asigure încărcarea armei basculante cu țevile îndreptate în jos, iar închiderea 

ei să se realizeze prin ridicarea patului; 

8) asigure încărcarea carabinei ținându-se țeava în sus; 

9) închidă piedica de siguranță imediat după încărcare; 

10) poarte arma în mână sau pe umăr, cu piedica de siguranță trasă, până la 

identificarea vânatului; 

11) să se convingă de lipsa persoanelor (altor obstacole) pe direcția lui de tragere 

înainte de acționa siguranța armei și declanșarea focului asupra vânatului. 

106. Așteptarea vânatului la locul de tragere se admite doar stând în picioare sau 

așezat. 

107. Tragerea în poziția „din picioare” se execută doar când se împușcă de pe 

turnul de vânătoare, care trebuie să fie de înălțimea nu mai mică decât spațiul pentru 

o persoană și marginile căruia să servească pentru sprijinirea armei. La tragerile de 

pe turn trebuie să se vadă bine sectorul și ținta. Înainte de coborâre de pe turn arma 

trebuie să fie descărcată, iar vânătorii de pe turnurile vecine să fie anunțați. 

108. Declanșarea focului asupra vânatului în mișcare pe pământ, la ridicare sau în 

zbor se face numai după asigurarea că prin ricoșeu nu pot fi provocate accidente. 

109. În barcă vânătorul se așază cu spatele la barcagiu și ține arma îndreptată cu 

țeava în sus. Tirul este permis numai înainte și lateral. 

110. Vânătorul trebuie să cunoască amplasarea observatoarelor, a locului unde 

este expusă hrana și să fie dotat cu armă cu glonț de calibru corespunzător. 

111. Declanșarea focului, inclusiv din observator, se face numai după 

identificarea precisă a vânatului. 

Secțiunea a 4-a 

Obligațiile participanților la vânătoare colectivă 

112. La vânătoarea colectivă, vânătorii au următoarele obligații: 

1) deplasarea pe teren, între goane, se face colectiv în liniște; 

2) la așezarea în turnul de vânătoare, fiecare vânător trebuie să cunoască locul de 

amplasare a vecinilor; 

3) este interzisă schimbarea locului de tragere indicat de conducătorul vânătorii; 

4) este interzis consumul de băuturi alcoolice, altor substanțe psihotrope în 

timpul vânătorii; 

5) efectuarea testului de alcoolemie sau stare psihotropă la cererea poliției, 

reprezentantului Inspectoratului pentru Protecția Mediului sau conducătorului 
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vânătorii. Se consideră în stare de ebrietate sau sub acțiune psihotropă, participantul 

la vânătoare care refuză să treacă acest control; 

6) încărcarea armei se face numai în turnul de vânătoare, după ce vânătorul și-a 

ocupat locul indicat de conducătorul vânătorii; 

7) arma se descarcă în turnul de vânătoare, după semnalul de încetare a goanei; 

8) este interzisă părăsirea turnului de vânătoare în timpul vânătorii; 

9) urmărirea vânatului rănit se face după încetarea goanei și doar la indicația 

conducătorului vânătorii; 

10) focul se declanșează doar după ce vânatul a fost foarte bine identificat și 

numai dacă se află la o distanță corespunzătoare față de tirul de vânătoare; 

11) nu se trage în vânatul aflat în fața vecinului; 

12) înainte de părăsirea tirului de vânătoare 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; 

13) nu se părăsește turnul de vânătoare până la strângerea tuturor tuburilor trase, 

pentru a fi duse ulterior la un recipient destinat deșeurilor; 

14) țintașilor li se interzice categoric să părăsească locul și să se apropie de 

vânatul împușcat sau rănit, până la încetarea goanei. Acest lucru poate fi făcut după 

încheierea goanei și doar la indicația conducătorului vânătorii; 

15) la vânătoarea „în lanț” participanții trebuie să-și vadă bine vecinii și să 

mențină mișcarea liniară, tragerea făcându-se sub un unghi de cel puțin 30 de grade 

față de lanț; 

16) în situația amplasării turnurilor de vânătoare pe o singură linie, se interzice 

declanșarea focului sub un unghi mai mic de 45 de grade față de linia vânătorilor, 

tirul fiind permis în fața și în spatele liniei de tragere a vânătorilor; 

17) în situația amplasării turnurilor de vânătoare în linie pe o distanță mai mică 

de 200 m, cu unul sau două flancuri, declanșarea focului de către vânătorii aflați pe 

marginea terenului de tragere este permisă numai în spatele liniei de tragere, cu 

respectarea unghiului minim de tragere de 45 de grade; 

18) interzicerea tirului în față se semnalizează sonor de către conducătorul 

vânătorii. După acest semnal, tirul este permis numai în spatele liniei turnurilor de 

vânătoare; 

19) pentru executarea tirului asupra vânatului care a trecut linia tirului de 

vânătoare, trecerea armei încărcate peste acesta se face numai cu țeava în sus; 

20) pentru urmărirea vânatului mare rănit, conducătorul vânătorii stabilește 

numărul vânătorilor pentru constituirea echipei/echipelor de căutare și recuperare, 

formată din 2 - 5 vânători dotați cu armament corespunzător și câini de vânătoare; 

21) vânătorii au obligația de a avertiza gonașii în cazul în care vânatul mare rănit 

se deplasează în direcția acestora; 

22) în cazul vânătorii „la pândă”, cu mai multe turnuri de vânătoare alăturate, 

fiecare vânător trebuie să cunoască locurile în care sunt așezați ceilalți vânători; 

21) declanșarea focului se face numai după identificarea clară a vânatului; 

22) părăsirea turnului de vânătoare se face la ora stabilită sau la semnalul sesizat 

de conducătorul vânătorii; 

23) tragerea în vânatul care se mișcă în direcția numărului vecin se interzice; 
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24) tragerea de-a lungul liniei de tragere și în afara limitei sectorului de tragere 

se interzice categoric. Tragerea pe linie se consideră tragerea în urma căreia 

încărcătura a trecut la o distanță mai mică de 15 metri de numărul vecin. 

113. Toți participanții la vânătoarea colectivă (țintași și gonași) cu câini de 

vânătoare sunt obligați să poarte echipament sau veste de culoare galben-verzuie, 

roșie sau portocalie-intens. 

114. La vânătoarea colectivă gonașii sunt obligați să: 

1) se deplaseze în goană, aliniați cu vecinii, la distanță egală de aceștia pe traseul 

sau în direcția indicată de conducătorul vânătorii; 

2) facă permanent zgomot pentru a fi ușor identificați de vânători, îndeosebi 

atunci când se apropie de linia acestora; 

3) avertizeze vânătorii în momentul observării vânatului, conform regulilor 

stabilite la începutul partidei de vânătoare sau a indicațiilor conducătorului 

vânătorii; 

4) nu se apropie de vânatul mare căzut și nici de cel rănit fără indicația 

conducătorului vânătorii; 

5) confirme recepționarea semnalului de avertizare. 

115. Observatorii, invitații, candidații la obținerea carnetului de vânător sunt 

obligați să respecte regulile stabilite de conducătorului vânătorii. 

V. Interdicții în scopul protecției și 

gestionării durabile a fondului cinegetic 

116. În scopul protecției și gestionării durabile a fondului cinegetic se interzice: 

1) vânătoarea fără autorizație sau foaie/fișă de recoltare, carnet de vânător, 

permis de portarmă, carnet de vânător nevalabil sau care aparține altei persoane; 

2) depășirea normelor/prevederilor de recoltare stabilite, vânătoarea în locuri și 

termene interzise, precum și în locuri care nu sunt indicate în autorizația de 

vânătoare sau foaia/fișa de recoltare; 

3) utilizarea armelor de vânătoare ce aparțin altei persoane fizice; 

4) folosirea arbaletelor, armelor pneumatice, precum și a armelor de model 

militar, armelor cu țeava ghintuită de calibru mai mic de 22 WMR și a altor tipuri de 

arme și muniții neaprobate de conducătorul vânătorii pentru toate tipurile de 

vânătoare; 

5) vânătoarea cu câini de vânătoare și cu păsări de pradă neînregistrate; 

6) folosirea câinilor de vânătoare care nu au fost testați; 

7) transportarea animalelor sălbatice fără avizul pozitiv al Agenției de Mediu 

eliberat în baza certificatului sanitar-veterinar eliberat de Agenția Națională pentru 

Siguranța Alimentelor; 

8) vânătoarea în perioada de primăvară pe întreg teritoriul țării, iar pentru 

speciile de păsări migratoare – în timpul perioadei de reproducere și în timpul 

traseului de întoarcere către locul cuibăritului, precum și în habitatele de iernare; 

9) tragerea și aflarea cu arma încărcată, pe teritoriul cu lățimea de 1 km de la 

frontiera de stat către interior, de-a lungul frontierei pe uscat și pe apele de frontieră, 

pe teritoriile cu o rază de 2 km de la periferiile orașelor Chișinău, Bălți, Bender și 

Tiraspol și cu o rază de 500 m de la marginea celorlalte localități; 

10) împușcarea păsărilor de pe stâlpi și de pe firele de comunicații și electrice; 
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11) dobândirea pe parcursul întregului an a speciilor de animale, care nu sunt 

incluse în anexa la Legea vânătorii și fondurilor cinegetice nr. 298/2018; 

12) efectuarea lucrărilor agricole mecanizate de la periferia câmpului spre 

centru; 

13) păstrarea neglijentă și aplicarea substanțelor chimice interzise ce prezintă 

pericol pentru viața animalelor; 

14) capturarea sau nimicirea speciilor din fauna sălbatică, folosirea oricăror 

mijloace, sisteme sau metode pentru capturarea ori nimicirea pe scară largă, care pot 

conduce la perturbarea gravă a populațiilor unor specii, inclusiv celor protejate de 

stat; 

15) reglementarea efectivului de păsări migratoare de apă în ariile de protecție 

specială avifaunistică și de specii care fac obiectul protecției în ariile speciale de 

conservare, precum și reglementarea efectivului de păsări în suprafețele celorlalte 

arii naturale protejate, cuprinse în fondurile cinegetice, fără respectarea prevederilor 

referitoare la reglementarea numerică, prevederile din planurile de management ale 

ariilor naturale protejate și din planurile de management cinegetic a fondului 

cinegetic; 

16) folosirea la vânătoare a armelor ghintuite de către membrii organizațiilor 

vânătorești, care nu au experiență de cel puțin cinci ani asupra utilizării armei de 

vânătoare, care nu au absolvit cursurile de utilizare a armei ghintuite la vânătoare, 

nu au promovat examenul corespunzător și nu au obținut un certificat special ce 

oferă dreptul la vânătoarea cu arma ghintuită; 

17) vânătoarea fără conducătorul vânătorii când la vânătoare participă mai mult 

de o persoană; 

18) împușcarea animalelor copitate din armă ghintuită cu gloanțe învelite 

metalice (FMJ); 

19) aflarea persoanelor pe terenurile productive ale fondului cinegetic, inclusiv 

cu unitățile de transport pe căile de acces comun, cu arme neînchise în toc, în stare 

montată cu cartușe aferente, gata pentru aplicare sau alte unelte de vânătoare lațuri, 

capcane de vânătoare interzise pentru anumite specii de vânat (cerb, căprioară, 

mistreț, iepure, etc), precum și cu câini, păsări de vânătoare sau cu producție de 

vânat în lipsa actelor permisive. 

20) însușirea animalelor sălbatice sau a unei părți dintre acestea decedate după o 

ciocnire cu mijloacele de transport, utilaje agricole sau din alte motive fără a anunța 

gestionarul fondului cinegetic sau subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratului 

pentru Protecția Mediului și care nu au obținut permisiunea de însușire a animalului 

găsit (depistat) sau a unei părți a acestuia; 

21) dobândirea cervidelor prin metoda „la goană” cu câini de vânătoare; 

22) vânătoarea în stare de ebrietate (0,15 promile și mai mult) sau sub acțiunea 

substanțelor psihotrope; 

23) neinformarea la timp a gestionarului despre depășirea limitei de recoltare 

pentru o zi de vânătoare. 

VI. Producția cinegetică 

Secțiunea 1 

Producția cinegetică dobândită 
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117. Producție cinegetică se consideră carnea, pieile, colții, coarnele (exceptând 

cele abandonate), altă producție obținută în urma vânătorii speciilor de vânat. 

118. Dreptul de recoltare a producției cinegetice din fondurile cinegetice din 

Republica Moldova se oferă gestionarilor fondurilor cinegetice, precum și 

persoanelor fizice, membri a unei organizații obștești de vânători, în condițiile 

prevederilor Legii regnului animal nr. 439/1995, Legii vânătorii și fondului 

cinegetic nr. 298/2018 și ale prezentului Regulament. 

119. Colectarea, cumpărarea, prelucrarea (tăbăcirea, uscarea, vopsirea, etc) și 

vânzarea blănurilor și pieilor de vânat se efectuează numai de către entitățile 

autorizate și specializate în domeniul prelucrării și confecționării diverselor articole 

din piele și blănuri. 

120. Persoanele care predau la organizațiile de achiziționare pieile de vânat mare 

sunt obligate să prezinte cotorul autorizației de vânătoare, iar persoanele care predau 

pieile de vânat mic să prezinte carnetul de vânător. 

121. Pieile de vânat, obținute de vânători în urma vânătorii sportive și de amatori 

sau ca trofee, în cazul în care nu au fost folosite de către vânători în scopuri 

personale, revin gestionarului fondului cinegetic. 

122. La recepționarea pieilor și blănurilor de vânat mic organizațiile de 

achiziționare sunt obligate să înregistreze în facturile de recepționare numărul 

permisului de vânătoare. 

123. Despre animalele sălbatice rănite, căzute, zdrobite de mijloacele de 

transport, vânate ilicit sau prinse în lațuri/capcane se comunică imediat 

reprezentanților gestionarului fondului cinegetic, care în comun cu reprezentantul 

subdiviziunii teritoriale ale Inspectoratului pentru Protecția Mediului și ale Agenției 

Naționale pentru Siguranța Alimentelor, determină însușirea și utilitatea acestor 

animalelor, întocmindu-se un act de constatare forma stabilită. Însușirea 

necoordonată a animalelor sălbatice se consideră ca braconaj și se sancționează. 

124. Trofeele de vânătoare (coarnele, craniile, colții, piele, etc) ale animalelor 

căzute (depistate) se transmit gestionarului fondului de vânătoare pe al cărui 

teritoriu acestea au fost depistate. 

125. Carnea, coarnele, craniile și colții de vânat, pieile dobândite în urma 

vânătorii sportive și de amatori se folosesc de către vânători ca „trofeu însușit” sau 

se predau la organizațiile de achiziționare sau de comerț, la prețuri stabilite, pentru a 

fi comercializate. 

126. Trofeele de vânat (coarnele, craniile, colții etc) dobândite autorizat, sunt 

proprietate a persoanelor fizice sau juridice care le-au dobândit, achitate conform 

tarifelor stabilite de către gestionarul fondului cinegetic. 

Secțiunea a 2-a 

Producția vânatului ilicit 

127. Producție a vânatului ilicit se consideră: 

1) blănurile, pieile, carnea și altă producție de vânat, obținute prin încălcarea 

prevederilor Legii regnului animal nr. 439/1995, Legii vânătorii și fondului diegetic 

nr. 298/2018 și ale prezentului Regulament; 

2) blănurile finisate (tăbăcite, uscate, vopsite, etc), precum și cele nefinisate, 

care nu au semnul de stat (ștampilă), articolele producției meșteșugărești 

confecționate din ele, cumpărate sau vândute de persoane particulare. 
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128. Producția de vânat ilicit urmează să fie confiscată fără recompensă de către 

reprezentantul Inspectoratului pentru Protecția Mediului și se transmite, în baza unui 

act de constatare, organizațiilor de achiziționare sau comerciale. 

1) Actul cuprinde cel puțin următoarele date: denumirea completă și adresa 

organizației de achiziționare, numele, prenumele împuternicitului de achiziționare, 

furnizorului, martorului la procesul de primire-predare și a contravenientului, 

specia, cantitatea și costul producției predate. 

2) Primul exemplar al actului cu semnătura conducătorului organizației sau a 

persoanei împuternicite care a primit producția se expediază gestionarului fondului 

cinegetic pe teritoriul căruia a fost confiscată producția ilicită, împreună cu 

procesul-verbal în care reprezentantul Inspectoratului pentru Protecția Mediului 

constată încălcarea prevederilor Legii regnului animal nr. 439/1995, Legii vânătorii 

și fondului diegetic nr. 298/2018 și ale prezentului Regulament. 

129. În caz de imposibilitate a confiscării (ridicării) producției de vânat ilicit din 

cauza că aceasta a fost folosită de contravenient în scopuri personale sau s-a alterat 

din vina lui, contravenientul compensează costul ei, conform celor mai înalte prețuri 

cu amănuntul existente la momentul descoperirii acestei producții la contravenient, 

considerând următoarele calcule: 

1) elan - 200 kg carne, 200 dm2 piele; 

2) cerb nobil - 150 kg carne, 240 dm2 piele; 

3) cerb cu pete, cerb lopătar și muflon - 60 kg carne, 70 dm2 piele; 

4) căprior - 30 kg carne, 65 dm2 piele; 

5) mistreț - 150 kg carne, 100 dm2 piele; 

6) pentru blana animalelor sălbatice cu blană scumpă și pieile animalelor 

sălbatice copitate, indiferent de culoare, dimensiuni și specie. 

Secțiunea a 3-a 

Modul de predare a producției confiscate (reținute) 

130. Se interzice primirea de la persoane particulare pentru prelucrare și vopsire, 

comercializare sau în consignație (păstrare) pieile, blănurile nefinisate, precum și 

acelor finisate fără semnul de stat (ștampilă), precum și a articolelor meșteșugărești 

confecționate din ele, care, conform legislației, trebuie să fie predate statului în mod 

obligatoriu, prin urmare Inspectoratului pentru Protecția Mediului. 

131. Pieile uscate nefinisate ale animalelor sunt predate organizațiilor de 

achiziționare și de comerț în termen de cinci zile lucrătoare din momentul 

confiscării. 

132. Pieile finisate ale animalelor copitate și blănurile finisate ale animalelor 

sălbatice cu blană scumpă, fără semn de stat (ștampilă) în termen de cinci zile 

lucrătoare din momentul confiscării, sunt marcate cu ștampilă specială și predare în 

consignație sau comerț de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului. 

133. În cazul depistării producției vânatului ilicit la persoana particulară care o 

predă organizațiilor de achiziționare și de comerț, acestea sunt obligate să anunțe 

imediat Inspectoratul pentru Protecția Mediului, să o primească gratuit în baza 

actului de predare-primire în scopul eliberării facturii/chitanței. 

134. Factura/chitanța se anexează la actul de predare-primire în care se indică 

cantitatea și tipul producției primite gratuit, numele, prenumele, adresa și numărul 

de identificare personal al persoanei care a predat-o. 
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135. Reprezentantul Inspectoratului pentru Protecția Mediului întocmește un 

proces-verbal pentru deținerea neautorizată pe numele persoanei care a predat 

producția, cu consemnarea responsabilului instituției care a primit producția. Actul 

de confiscare (ridicare), întocmit de Inspectoratul pentru Protecția Mediului, este 

contrasemnat prin semnătura conducătorului organizației sau a persoanei 

împuternicite care a primit producția. 

136. Producția vânatului ilicit este marcată prin ștampilă specială și păstrează la 

organizația de achiziționare și de comerț până la luarea altor măsuri corespunzătoare 

către Inspectoratul pentru Protecția Mediului sau în baza acordului scris, se 

comercializează. 

137. Profitul în proporție de 75% din costul producției vânatului ilicit confiscat, 

obținut din vânzare de către organizațiile de achiziționare și de comerț, se virează în 

termen de 30 zile lucrătoare la contul bancar al Inspectoratului pentru Protecția 

Mediului. 

Secțiunea a 4-a 

Responsabilitatea contravenienților 

138. Pentru încălcarea prevederilor prezentului Regulament persoanele fizice și 

juridice pot fi atrase la răspundere civilă, contravențională sau penală în 

conformitate cu legislația. 

139. Uneltele de vânătoare ilicită - armele, unitățile de transport, alte scule și 

unelte folosite la vânătoarea neautorizată, se ridică de Inspectoratul pentru Protecția 

Mediului până la stabilirea identității proprietarilor și constatarea încălcărilor 

contravenienților. 

140. Persoanele fizice și juridice care au cauzat pagube fondului cinegetic, ca 

urmare a încălcării modului și regulilor de vânătoare stabilite de prezentul 

Regulament, repară sau compensează pagubele cauzate gestionarului fondului de 

vânătoare în valorile/mărimile plăților de încasare stabilite în anexa nr. 6 la Legea 

regnului animal nr. 439/1995. Pagubele cauzate de către gestionarul fondului de 

vânătoare, se repară în cazul care este posibil, dacă nu, se achită  concomitent cu 

plata prejudiciul cauzat faunei sălbatice și habitatelor acesteia pe contul bancar al 

administratorului în termen de zece zile din momentul eliberării actului de 

constatare a stării de fapt sau a procesului-verbal pe caz de braconaj. 

141. La examinarea cazurilor de încălcare a regulilor și termenelor de vânătoare, 

animalele rănite de contravenienți se consideră dobândite. 

142. În imposibilitatea stabilirii cine dintre participanții la vânătoarea 

neautorizată a dobândit specia de faună cinegetică, contravenienții care au cauzat în 

comun pagube gospodăriei cinegetice poartă răspundere solidară pentru repararea 

pagubei cauzate. 

143. Persoanele participante la vânătoare neautorizată în calitate de gonași poartă 

răspundere solidară de rând cu contravenienții vânători - țintași. 

144. Persoanele vinovate de primirea, achiziționarea și comercializarea 

nedeclarată a producției de vânat ilicit, inclusiv a pieilor de animale nefinisate și 

finisate, care nu au semnul corespunzător (ștampilă sau crotalia gestionarului), a 

articolelor meșteșugărești confecționate din ele recuperează costul producției 

conform legislației. 
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145. În caz de depistare a montării atrapelor, capcanelor, lațurilor, plaselor, altor 

unelte/scule de vânătoare neautorizate sau interzise, de către persoanele constatate 

culpabile, se achită suma pagubei cauzate în folosul gestionarului fondului de 

vânătoare, conform plăților de încasare stabilite în anexa nr. 6 la Legea regnului 

animal nr. 439/1995, calculate în dependență de numărul, specia, integritatea fizică 

și caracteristicile fiziologice ale animalului sălbatic depistat capturat în ustensilele 

instalate ilegal în fondul de vânătoare. 

146. Uneltele/sculele de vânătoare ilicită care nu pot fi realizate se distrug/ 

lichidează în modul stabilit de legislație. 

VII. Folosirea mamiferelor și păsărilor de faună de interes cinegetic 

în scopul cercetărilor științifice, cultural - educative sau estetice 

147. Vânătoarea în scopuri de cercetare științifică, cultural-educative sau estetice 

în termenele și locurile interzise pentru vânătoare sau a mamiferelor și păsărilor, 

dobândirea cărora este limitată, se permite numai cu autorizarea administratorului, 

instituțiilor de cercetare în domeniul cinegeticii din Republica Moldova și acordul 

gestionarului fondului cinegetic. Întreținerea acestora în captivitate pentru scopurile 

menționate, se permite în baza certificatului de înregistrare a colecției de animale 

din fauna sălbatică, obținut în conformitate cu Regulamentul cu privire la 

înființarea, înregistrarea, completarea, păstrarea, exportul și importul colecțiilor de 

animale și plante din flora și fauna sălbatică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

1107/2003, și eliberat de Agenția de Mediu în baza certificatului sanitar-veterinar 

eliberat de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. 

148. În caz când producția vânatului (carnea și derivatele ei) dobândite în scopuri 

de cercetare științifică, cultural-educative sau estetice, este posibilă de utilizare în 

alimentație, se folosește de către organizațiile care le-au dobândit, iar coarnele, 

pieile, blănurile animalelor sălbatice, în cazul în care nu pot fi folosite pentru 

expoziții de muzeu sau alte necesități sociale, sunt predate organizațiilor de 

achiziționare și de comerț, iar profitul în proporție de 50% calculat conform 

prețurilor cu amănuntul pentru producția predată se virează de către organizația de 

achiziționare și de comerț în termen de 30 zile lucrătoare la contul bancar al 

gestionarului fondului de vânătoare. 

149. Fotografierea, înregistrarea video sau cinematografică a mamiferelor și 

păsărilor în perioada de reproducere (de la 1 martie până la 30 iunie) în apropierea 

cuiburilor, vizuinilor, bârlogurilor, etc, precum și în locurile de hibernare a faunei de 

interes cinegetic se permite numai cu aprobarea administratorului Fondului cinegetic 

național, precum și cu acordul gestionarului fondului cinegetic. 

150. În timpul fotografierii, înregistrarea video sau cinematografică este interzisă 

demascarea sau schimbarea locului cuiburilor, altor ascunzișuri sau adăposturi ale 

animalelor, precum și urmărirea puilor de animale sau îndepărtarea lor de mamă. 

151. Capturarea penatelor și aflarea lângă cuib în scopul inelării se permite numai 

cu aprobarea administratorului Fondului cinegetic național, precum și cu acordul 

gestionarului fondului cinegetic. 



NOTA INFORMATIVA
la proiectul HotI16nii de Guvern pentru aprobarea actelor normative

cu privire la constituirea, a,dministrarea qi gestionarea fondului cinegetic na{ional

L Denu,mireu uutorului ;i, dupti cilz, o purticipuntilor fu eluhorureu proiectului

Proiectul Hotlrdrii Guvernurlui pentru aprobarea actelor normative cu privire la constituirea,
administrarea gi gestionarea fondului cinegetic na{ional, este elaborat de chtre Ministerul Mediului (in
conl i n u ttre - Mini ster)

LuAndLr-se in considera!ie domerriul specific de reglementare a rela[iilor subiecfilor identiflcati in
Legea vdndtorii qi fbndului cinegetic nr 29812018, inclusiv necesitatea unei administrari/gestiondri
durabile a resursei naturale ca bun public - f'auna si.lbatica de interes cinegetrc,5i totodat6. necesitatea
asigurdrii in primul rdnd a rnteresului gi drepturilor surbieclilor care sunt exL)usji indirect unor actiuni
imprevizibile de cdtre fauna sdlbatic[ din cadrul fbndului cinegetic na{ional,

pentru organizarea procesului cle elaborare a proiectului, determinarea gi stabilirea structurii
proiectului de act normativ, oblinerii expertizei pe domeniul cinegeticii gi considerarea tuturor punctelor
de vedere, inclusiv a publicului interesat,

Ministr:rul in conformarea cerin{erlor stabilite in art 27 din Legea nr 10012017 cu privire la actele
normative a format un grup de lucru, prin Ordinul minrstrului nr 225 din ll l0 20lc). constituit din
specialigti in domeniu, precum gi din reprezentantl ai societltii civile.

Membrii grupului de lucru sunt reprezentanlii autorit[1ilor administraliei publice centrale si a

structurilor organizalionale din sfera lor de competen!6 ([nstitutul de Zoologie, lnstitutul de Ecologie qi

Geografie l;i Grldina Botanici Nalional[ lnstitut ,,A1. Ciubotaru" al Ministerului Educatiei qi Cercetlrii,
AgentiaNationald pentru Siguranfa Alimentelor (ANSA), Agentia ,.Moldsilva" si Institutul de Cercetdri si

Amenajdri Silvice; Agenlia de Mediu. Inspectoratul pentru Proteclia Mediului, inclusiv reprezentangi din

cadrul asociatiilor obstesti (Congresul Autoritirlilor L,ocale din Moldova, Societatea VAn6torilor gi

Pescarilor din Moldova, A O ,,Eco Contact", A O ,,Societatea pentru Proteclia Pdsdrilor si a Naturii"))

2. Conli:tiile ce uu intpus elaborureo proiectu.lui rle uct normtfiit, ;i.finolitittile urnitrite

Proiectull actului normativ are drept scop crearea cadrului normativ secundar, necesar implernentirii
prevederilor Legii vdnltorii si fondului cinegetic nr.29812018, inclus a pct. 9 5 I din Planul de acliuni al

Guvernului pentru anit 2020 - 2023" aprobat prin HotlrArea Guvernului nr 63612019 gi noul proiect al

Planului de acliuni al Guvernului pentru anii 2021 - 2022 (alin. 2, I 1, Cap. VI ,,Proteclia mediului").

Necesitatea dezvoltlrii bunei gospod[ririr cinegetice la nivel nalional se identif-rcd in conce'ptii gi

documente de politici nationale precum este Conceptia de dezvoltare a gospodiriei cinegetice nalionale,

aprobati prin Hot[rdrea Parlamentului nr. lr44211997, Strategia de nrediu pentru anii 2014-2023, aprobatd

prin Hot[r6.rea Guvernului nr. 30112014

Concomitent activitatea de organrzare qi gestionare a fbndului cinegetic este reglementatd partral de

legislafia specific6, prin Codul funciar nr 828/l9c)1, CoduI silvic nr 887/l9c)6, Legea privind protecfia

mediului inconjurdtor l5l5/1993, L,egea regnului animal 4-19/1995, inclusiv pritt norme tehrlice pentru (i)

amenilare cinegetich a terenurilor de vdrrdtoare din fbndLrl fbrestier, pentru (ii) nrenIinerea conservdrii

diversitdlii biologice fbrestiere in piduri, aprobate prin Ordinul directorului Agenliei .,Vloldsilva" nr

9012012. alte acte normative vizAnd gestionarea gospodAr-iei silvice aprobate prin Hotdrirea Guvernului nr.

74012003

Prevederile proiectului urm6resc rcahzarea urmdtoarelor obiective principale
rcreareaunei refele nationale de funduri cinegetice (de gospod6rire cinegetich qi vAndtoare);

'corelerrea intereselor cinegetice cu cele silvice 5i agricole ;

r crearea unui cadru economic gijuridic tavorabil ocrotirii si reproducerii vAnatului;
.stabilirea capacitdgii de reproducere a populatiei speciilor de f-aund sdlbaticd (bonitatea), in

dependentd de habitatul fondurilor de vAndtoare;
r estimarea cAt mai exactd a efectivelor actuale

(numir unic 895/MADRM 12020)

anual al fiecdrei de vAnat.



. optir'ira.ea condiliilor de reproducere pentru speciile de vdnat prin misuri de gospoddrire

. repop,ularea fbndurilor de vinitoare cu specii tradilionale de vdnat 5i

specii de vinat valoros;

inflintarea crescltoriilor de

'intenr;if-rcarea cercetlrilor qtiinlifice qi colaborarea interna{ional1 in domeniul cinegetic;
. plegitirea cadrelor pentru managementul gospod[riei cinegetice ii buna ei funclionare

Repgblica Moldova, aqezat'ala o cr:nf'luen[[ biogeografic6, reprezintd o zonh de interferenfi a arealelor

multoi sper;ii de plante Si animale, ceea ce a determinat diversitatea fbunei sale cinegetice

Odata cu debutul tranzitiei de 1a tbrma oolectivd 1a cea privat6 de gospoddrire agricold, atAt

ecosistemele naturale qi agrocenozele, cAt si thuna de interes cinegetic sAnt expuse unor noi pericole

Starea actual6 a speciilor de vdnat ret1ectd situalia gener-ald in care se af'ld intreaga lunle animali ii
vegetalI din ecosistemul nalional

pentru rameliorarea raclical6 a situaliei existente, este necesar in mod special aprobarea reglementdrilor

juridice ca o solu!ie stringentb indreptatd spre" .planiFraareadurabiid qi ralional[ a activitililor cinegetice, evident costisitoare, prin corelarea credrii

mecanismelor de acordare a serviciilor eco-sistemice de la folosinfa fondurilor cinegetice prin acoperirea

cheltuielilor de conservare a biodiversitdlii cinegetice,
,proteclia speciilor de anirnale silbatice de interes cinegetic, inclusiv a speciilor protejate de stat,

predispuse declinului drarnatic, cauz^r de (i) fi'agmentarea habitatelor. v6n[toarea excesiva si irational6'

tr*conaj, ('ii) numlrul mare de rbpitori (Eacali, vulpi, etc ) si de (iii) lipsa unei gestiondri efective a

gospodlriei cinegetice;
. dezvoltarea gospoddriei cinegetice nalionale in scopul restabilirii qi conservdrii diversitdtii specifice.

structurii si densit[tii potrivite a populatiilor speciilor de vdnat gi asigurarea cotei rnaxime de recoltare a

producfiei prin folosirea ralionald a resurselor tlaturale

in lipsa unui Regulament de gospodhrire crnegeticd, astt'el cunr a fbst pirtd la 0l martie20T, cdnd a

fost abrogat6 Anexa nr. I la Legea regnului anirnal 43911995, se impune fbrd echivoc aplicarea nonnelor

din proiecl.ul de act normativ, care va aslgura:
. constituirea cdt mai corectd a fondurilor cinegetice din punct de

contribui la gospod[rirea ralionald Si eficientd a fondurilor cinegetice;
. reahzarea unof structuri optime a efectivelor de vinat din cadrul

vedere

valoriflcarea rationalI a

producliei cinegetice;^ . proteclia-si conservarea t-aunei de interes cinegetic si a habitatului acesteia

agro-silvo-cinegeti c ;

, stabilirea bonitalii fondului cinegetic, speciei principale $i celor complernentare de vinat'

. statlilirea echilibrului normelor ecologice a ei'ectivelor/populatiilor pentru tlecare spec.:ie de interes

clnegetlc;
l cresterea valorii economice existente Si potenlialul resurselor cinegetice necesare Pentru

tirile din regiune gt

inclusiv de securitate

oublic[.
. instituirea noii abord[ri cle gestror]are a f'aunei sdlbatice de interes oinegetic $i dezvoltarerL

sector, atractiv din punct de vedere turistrc Sl eoonomlc'
. stabilirea regulilor eficiente de organizare si bun6 desfEgurare a acJiunilor de vdndtoare'

mlsurilor mai riguroase gi aplicative de contracarare a tbnomenului de vinat excesiv si braconal

in contextul celor expuse, delimitarea. constituirea fbndurilor cinegetice si atribuirea in

launeide interes ornegetic va institui raporturi gi va asigura atAt interesul statului (public), cat si
'--^l -l---'.^ri,,-ilo Ao ,,1,^ n, e a animalelor sdlbatice $i

subiecli irnplicati direct sau indirect in acliunile de pazi, protectle $l conservare a alrrllrarsrur sdrud

habitatele acestora

3. l)es'criereu grodalui ile conqtutihilitute pentru

VA

determinarea condiliilor de gestionare durabild a fbndului cinegetic,

. asiS;urarea unui tupott de egalitate a gospodaririi cinegetice nationale cu

.espectarea prevederilor interna(ionale d : corlsefv&fe 5i protejare a biodrversrtatir,

gestiune a

a celorlalli

nalionale cu legislatia Uniunii E,ry:'!!:!g
proiectele care ou cu scop urnnnizureu legislttliei



Proiectul actului norrnativ nu contine prevederi cie transpune a actelor IJniunii Europene (LItr), insa

susline reglernentarea aspectelor de baza a Legii vAn[torii si fondului cinegetic nr 29812018, racordate in
consecinjd la prevederile conventiilor internationale ref-eritoare la divetsitatea biologicd Si conservarea
vielii salbatice, conservarea speciilor migratoare de anirnale silbatice, a speciilor migratoare de ap6

afiican-eurasiatice, inclusiv conservarea habitatelor naturale din Europa, la care Republica Moldova este

Parte.

Totodatd, prevederile proiectului nu contravin si gararfteazd respectarea dispoziliilor Directivei
2009ll47lCE privind conservarea pds[rilor s6lbatice 9i ale Directivei92l43lC]EE refentoare la conservarea

habitatelor naturale qi a florei si faunei sllbatice, care permit prin derogare vAnarea gi capturarea speciilor
protejate, in scopuri bine determinate si strict reglementate, precum cele (i) de proteclie a faunei $i

conservdrii habitatelor naturale, (ii) prevenirea daunelor asupra recoltelor, efectivelor de animale,
pddurilor, altor forme de proprietate, in lolosul sdnitetii 5i siguranlei publice, (iii) de educalie qi cercetare,
(iv) de repopulare, reproducere Si reintroducere a speciilor noi sau cele specifice habitatelor existente,

astfbl ca sb nu af-ecteze negativ populatiile din speciile respeotive la un stadiu corespunzdtor de conseruare

in aria lor de extindere naturald (habitat)

4. Principulele pret,ederi ule proiectului si et,identiereu elententelor noi

in condiliile lacunare a legislatiei men[ionate referitoare la reglernentarea relagirlor ce fin de crearea $i

gestionarea fondului cinegetic, a modului de despdgubire a daunelor provocate culturilor agricole/silvice,
animalelor domestice de fauna sllbatic[, precum qi lipsa regulilor de organizare Ei desfEgurare a acfiunilor
de vinbtoare necesare bunei gospoddriri cinegetice, conduc la necesitatea stringentd de aprobare a

prezentului proiect
in lipsa realizdrii obiectivelor gi acceptdrii solutiilor expuse inilial, se pLlne in eviden!6 riscul acgiunilor

neautorizate de vAnbtoare $i eradicarea t'aptelor de braconaj, care pot fi in situalia prezentd doar constatate

dar nu gi sanclionate de organele de control de stat in domeniul protec{iei ii folosirii t'aunei de interes

cinegetic. 'Iotodat[, se estimeazd evolulia unor riscuri qi probleme de ordin social, de mediu, inclusiv

economice in lipsa aprobdrii deciziei de reglementare a numdrului de exemplare, in special a speciilor

rnvazive si de d[unitori (vulpi, gacali, etc ).

Astfel, proiectul de hotrirAre de Guvern irr redac(in definitivati, propune instituirea normelor
detaliate prin elementele sale principale, incorporate in tret arlexe-fegulaniente. drrpa curn urmeazd

. Regulamentul privind criteriile Ei modul de constituire a fondului cinegetic din Anexa nr l, care se

structureazlin trei capitole, 20 puncte Si dou[ allexe, prin care se stabileqte:

(1) modul de constituire a fondului cinegetic - criterii de bazd prin care se defineste modul de

delimitare gi de constituire prin (i) stabilirea limitele hotarelor, (ii) precizarea categoriilor de fblosin{a a

terenurilor fondului cinegetic, (iii) stabilirea bonitdtii fbndului cinegetic; (iv) stabilirea supraf'elelor

productive/neproductive qi cel rnai important a zonelor de liniste care trebuie sd se asigure condilii optime

de existenll pentru anumite specii de faund de interes cinegetic, unde sunt interzise acfiunile de vinltoare
pe terenurile zonei de liniqte la specia de faun6 sdlbatica pentru care este fbrmatd

. Regulamentul privind normele de protec{ie a culturilor agricole, fbndului forestier qi animalelor

domestice impotriva daunelor cauzate de firuna de interes cinegetic si modul de reparare a prejudiciului,

din Anexa nr.2, care se structureazd.in trei capitole, 30 puncte Ei doub anexe, prin care se stabileste.

(2) norrnele de proteclie a culturilor agricole, fondului fbrestier 5i anirnalelor domestice impotnva

daunelor cauzare culturilor agricole/silvice 9i animalelor domestice de cltre fbuna de interes cinegetic.

modul de reparare a prejudiciului, care reglementeazd 5i determini desfisurarea procesului (i) de

constatarea a st6rii de fapt, (ii) evaluare $i determinare a pagubelor, (iii) verificale a executarii obligatiilor

gestionarului fondului cinegetic 5i responsabilitAtile proprietarului/detindtorului de teren agricol/silvrc sau

de animale domestice (de fbrma) 9i rlasurile de proteclie 5i prevenire intreprinse de acestia impotriva

cauzdrn pagubelor, inclusiv (v) modul de stabilire gi consemnare a despdgubirilor (realizate prin

consemnarea acliunilor de examinare in teren, evaluare, verificare qi considerare a deciziei finale prin

procesul-verbal din anexele la Regulament).

' Regulamentul privind vinarea exemplarelor din specii de fhunl de interes cinegetic si caracteristicile

miiloacelor folosite in cadrul vAn[torii, din Anexa nr
;pecii de fhunl de interes cinegetic 5i caractertsttctte 
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prin care se stabileqte:
(3) organizarea Si deslbqurarea vAndtorii la exemplarele din specii de fauna de interes cinegetic, prin

determinarea dreptului de participare la vdndtoare in dependen!6 de tipurile gi metodele de organizare a

vdndtorii de animale silbatice copitate (v0natul mare), cu blana gi pasdri (vinatul rnic); caracteristicile
mijloacelor folosite la vdn[toare (arm6, arc, cdine de ras[, pasbre de pradd dresath, alte mijloace autorizate
de ademenire qi atragere a vdnatului, etc);

(4) regulile Ei obligaliile de prevenire a accidentelor la vdnbtoare care cuprind, tipul gi rnodul folosire a

armelor de vAn[toare gi muniliilor af'erente; obligatiile r;i drepturile reprezentanlilor gestionarului fondului
cinegetic qi alli participanli la vdnltoare (lintaqi, gonasi, elevi, observatori, etc ); instituirea interdicliilor in
scopul protecliei Ei gestiondrii durabile a fondului cinegetic;

(5) modul de folosire a producliei cinegetice dobAndite, inclusiv modul de relinere a producliei
vAnatului ilicit, predarea qi confiscarea (relinerea), determinarea responsabilit6lii qi r[spunderii
contravenienlilor;

(6) selectarea gi folosirea marnif-erelor Ei phsirilor de faund de interes
qtiintifice, c;ultural educative, estetice sau erpozilionale (muzee)

Totodatd, in contextul aprobdrii Regulamentelor sus menlionate, se irnpune abordarea unei echitili a

raportului cost-beneficiu in cazul acliunilor de vdndtoare organizate pentru vAnarea ,,mistretului", deoarece
cheltuielile de organizare pe care le suportd autoritblile publice (Agentia,,Moldsilva", Agenlia Na[ionald
pentru Sigr,rranfa Alirnentelor) sunt inf-erioare costului de 2500 lei achitat de vAndtor pentru eliberarea
autorizaliei pentru vdnatul sporliv Ia mistreJ, astfel cum este consemnat in Anexa nr I la HotirArea
Guvernului nr.27312007 cu privire la aprobarea Nomenclatorului pi tarifele la serviciile prestate, contra
plat[, de c6tre Agenlia,,Moldsilva".

Astfel, prin pct. 2 din proiectul Hotdrdrii de Guvern, la Anexa nr.l la Hotdrirea Guvernului nr
27312007, dup6 textul ,,Tariful, lei pentru o autorizafie" se completeaz[ cu textul ,,pentru t'iecare vdndtor

cu drept de irnpuqcare". ln prezent, cheltuielile pe care le suporth statul pentru organizarea acfiunii de

vinf,toare sunt net superioare cuantumului actual, astfel propunem luarea in considerafie a urm[toarelor
aspefie:

. Plata pentru o zt de munci (sdmblta/duminicd cu o eventuall dublare) a personalului

trei angajali - minim 1200 lei.;
Plata pentru una zi ordinard de munc[: #sef de ocol silvic (conducdtorul) - salariul de cca 7-8 mii

lei/lund : cca 260 leilzi. #maistrul/inginerul cinegetic - salariul de (r-7 rnir lei/lunh = cca 200 leilzi,
#pddurarul - salariul de 4-5 mii lei/luna : cca I 50letlzr

' Platapentru asigurareatransportului pentru unazi in timpul acliunii de vdndtoare - cca 900 lei
. Plata pentru consumabile de birou Ei prelucrare primard spaliilor pentru eviscerare a vdnatului qi

pdstrare tentporard: cca 1 00 + 320 + 17 50 : minim cca 2170 lei;

# consumabile de biroticd pentru activitatea administrativ[ qi de secretariat (hartie, energie electrici
pentru calculator gi iluminare ainc[perii/ocolului silvic/sediului , cartug imprimantf,, etc ) - cca 100 lei ;#
consumabile intrelinere qi prelucrareldezinfectare a spatiilor dedicate depozitdrii, prelevarii probelor

biologice qi eviscer[rii ulterioare a vinatului (energie electricd cel pulin 72-96 ore pentru spafiul frigorific
- 60-100 lei, ap[ pentru spllat - l0-15 lei, dezint-ectanli/detergenfi pentru prelucrarea spatiului - 30-60 lei,

saci rezistenli pentru ambalarea producliei de v6nat - 30-50 lei , minu$i, bahile pi impermeabil de unicd

folosinld - cca 100-l20lei, etc.) - total minim cca320lei; # consumabile pentru intreprinderea mdsurilor

sanitar-veterinare, testdrile obligatorii includ p[strarea intactd a carcasei vAnatului este obligatorie pdnd Ia

obtinerea rezultatului testului la Pesta Porcin6 Africand (cca 930 lei) qi testul la Trichinoza (cca 420 lei)

La fel, ca in cazul personalului silvic, consumul pentru transpolt $i uzura sunt cheltuieli calculate in

dependenla de spaliul dedicat depozitdrii, prelevdrii probelor biologice gi razateriloriala a subdiviziunii

teritoriale ANSA (distanla)- distan![ maximd de 100 km tur-retur, coa l0- l5 litri pentru un total de cca 300

lei pentru combustibil, inclusiv se va adiuga gi cheltuielile pentru preluarealambalarea qi aplicarea

mijloacelor de proteclie personalb - cca 100 lei

in cazul cd rezultatul demonstreazdinfeclarea carcasei cu careva boli, este implicat repetat personalul

silvic, iar reprezentantul de la ANSA mai trebuie sd se deplaseze incd odatd pentru perfectarea actului de

constatare qi incheierea procedurilor.
in anul 2018 confbrm normelor de reglementare a prelurilor pe piata R

mistret constituia 48 lei (adica pentru un kq din qreutatea totald a animalului, nu perttru I kq de carne

de

in scopul cercetdrilor

Moldova, costul unui kg



ln acest sens, in tdrile cr-r o culturi inalt[ cinegeticd vanhtoarea se lace perttru trofbu - respectiv plata

autorizaliei prezvrnd doar,,distrac1ta" Si trof'eul (pielea, craniul, colfii) nu 9i carnea In lara noastrd cu

autorizalia se oferd titularului totul. Astfel, in medie un mistrel poate cdntdri 80-l20kg tiecvent -

deducindu-se o plat6 de 4-6 mii lei, 120-2001<9mairar - 6-10 mii lei, care poate varia de la 4-lO mii lei

in acest context, luAnd practica llrilor vecine incazul vAndtorii colective se admite un nunr[r minrm de

vinltori cu drept de impuqcare ([inta5i) Ei ai{i vindtori cu drept de partrcipare (gona5i), pentru care se

percepe plala pentru autortzarea impuEcdrii. in cazul Republicii Moldova, reie$ind habitatele existente $i

iapacitatea biogenicd a fondului de vinitoare (factorii biologici, ecologici, geomorfologioi, edafici,

climatici, etc) mai pulin egal[ fa!6 de Romdnia, in fondurilor de vin[toare din cadrul fbndului fbrestier de

stat, inclusiv modul de organizare colectiv[ prin metoda ,,la goand" in mod exclusiv pentnt rnistre! (pct 36

din Regulamentul privind vAnarea exemplarelor din specii de laund de interes cinegetic si caracteristicile

mijloacelor folosite in cadrul vAnltorii, din Anera nr ,3 la proiectul de act n()rrnativ). se impune

modificarea Anexei rrr I la HotirArea Guvernulur nr 27i12007 cu privile la aplobarea Nomenclatorului si

tarifble la serviciile prestate, contra plat[, de cdtre Agenlia ,,Moldsilva", astf-el cum a fbst argurnentat

Crearea fondurilor cinegetice este o activitate costisitoare, pentru care Ministerul in calitate de

administrator a Fondului cinegetic na;ional, din nrornentul publicirii Legii v'dndtorii si fondului clnegetic

nr.29gl2Olg a analtzat posibilit[lile de oblinere qi alocare a resurselor financiare necesare delirnitarii si

constituirii acestora in dependenla de competenfele gi capacitalile institutiilor subordonate in scopul

asigurlrii execut[rii lucrarilor cle (i) delimitarea hotarelor pe baza cartograficd; (ii) fbrmare a dosarelor

tehnice; (iii) anexarea informafiei atributive privind terenurile delirnitate; (iv) clasificarea categoriilor de

teren qi modul de folosinld in cadrul suprafefei totale a fbndurilor cinegetice; (v) stabilirea hotarelor in

naturd prin utilizarea mijloacelor tehnice de precizie, cu indicarea coordonatelor geografice a punctelor

unghiuiare (de hotar) in sistemul nalional de coordonate MOLDREF-99; (vi) evaluarea capacitalii de

reploducer. u poprialiei speciilor de faund de interes cinegetic pentru toate fondurilor cinegetice

constituite gi inregistrate

Astfel, a identif'lcat resurse de personal din caclrul InstitutulLri de ('ercetale si Antena.iare Silviod- pentru

indeplinirea lucrbrilor mentiollate, care poate implica si alte autoritziti/institutii publice sau persoane

juridice acreditate in domeniul respectiv si care presteaza ervicii. Ljrmare a devizelor de

th.ltri.ti estimate pentru crearea a cca 380 fonduri cinege identificatd sursa de alocare a

resurselor financiare din Fondul Ecologic Nalional (FEN), trur itnplementarea politicilor si

activitililor de proteclie a mediului qi gestionare a resurselor naturale

in consecinla, Agenlia,,Molclsilva" aprezentat in data de 1204 2021 (numar de inregistrare 6340) spre

examinare qi aprobare'spie finantare Consiliului de administrare al FEN proiectul ,,Constituirea retelei

fondurilor za aar telor"' cLI un

termen de - 3l u finanfare in

suma de 1 de 02. trare al FEN'

proiectul a fbst aprobat gi distribuite mijloace financiare in valoare de 1000,0 rnii lei pentru demararea

lucr[rilor primare necesare

Totodatd, Ministerul in cadrul exercigiului de elaborare a Cadrului Bugetar pe Termen Mediu 2022-

2024 (CB-]M) prin scr. MADRM nr. 02-0711500 clin 20042021 Si in procedura repetatd de rectificare' a

prerentat/propus finanfarea din bugetul de stat (FEN) a cheltuielilor preconizate din limitele prelimrnare

alocate cheltuielilor domeniului protec{iei rnediului qi a venit cu ajustdri la linia de baza

reieEind din prior icii sectoriale care ar e noi de activitati in cadrul sectorulul

Astfbl, pentru mul 7005 ,,protecfia iodiversitilii", in mlsurile cu acoperrre

financiara in lini se regdseSte acllune sura ,,Lucr[ri de constituire, estimare a bonitalii 5i

delimitareateritoriald a fonduriloicinegetice nalionale" cu o planificare de 1000,0 mii lei pentru202l

in acest s xerciliului menlionat pentru anii 2022-2023 a propus de a progrania

pentruZO2.2 tare restante din totalul de 12560,44 n.ui lei, la,,Mdsurile de politici

- in curs cle st reflectate in linia debaza", adicd suma restantd de 5736,2 rnii lei

5. Fund.unrcntu.reu economicrt-firurnciurd

pentru 2022, restul 2868,l mii lei pentru 2023



Urmare iiprobdrii noilor reglernent[ri nu sunt prevdzute venituri generate la br"r-qetul de stat din fblosirea

ralional[ a resurselor cinegetice ale Republicii Moldova, in schirnb va fi asiguratd protecfia, conseryarea

diversitdtii biologice nalionale si alte obiective principale si solu{ii evidenf iate si descrise in

compartimentul nr 2 a notei inflor-mative

Gestiona.rea t-aunei silbatice de interes cinegetic Si habitatelor acestora implicZr activit[ti care ulterior
vor fi condilionate rigid de cdtre stat prin contractul cle gestiune 5i obligarea implementarii planului

cinegetic pt:ntru fiecare pretendent (persoand juridica) de a obline acest drept

Dreptul de gestiune se acordd cu titlu gratuit, confbrm art. 8 alin (1) Legii vdnitorii si fondului

cinegetic nr 29812018, in condifiile obligdrii gestionarului de a efectua investilii necesare si consistente,

cu asumar(:a riscului qi a laspunderii, prin corelarea cre[rii tnecanistnului de acordare de catre stat a

serviciilor eco-sistemice gi oblinerea de cdtre gestionar a tbloaselor fbndului cinegetic prin acoperirea

cheltuielilor de protecfie qi conservare a biodiversit[lii cinegetice, inclusiv prin garanliile financrare

exprimate prin garan!ie bancar[ qi dispunerii de resurse financiare de cdtre adrninistrator, pentru

executarea planului de amenajament cinegetic pe un termen de cel putin 5 ani; gajarea bunurilor nrobile

(neconsumabile) qi ipotecarea tuturor bunurilor imobile care sd acopere conditiile contractuale $i

dispunerea de cdtre adrninistrator de acestea in cazul neexecutlrii obligaliilor pentru perioada valabilit[1ii

contractului respectiv sau in cazul survenirii unor prejudicii tbndulr-ri cinegetic care nu pot fl restabilite de

gestionar

Prin conrpara!ie, practica regionali/internationald in domeniul de gestiune a f-aunei sllbatice de interes

cinegetic, dovedepte ci responsabilitalile asumate de gestionar pentru realiz,area perspectivelor de

dezvoltare a unui fond cinegetic, impLnt anga.jarnente investi[ionale serioase care a'eeaz.d o dependentd

direct6 a riscului de a pierde totul sau a de continua investrliile in scopul atritruit, inclusiv posibilltatea

dezvoltdrii economice si a turismului cinegetic, promovdrii educaliei 5i tradiliilor vdn[tore5ti

6. Moalul de incorytorare o uctului tn cadrul nornuftit'tn vigoure

Urmare aprob6rii gi publicdrii prezentului proiect de act nonnativ nu vor fr niodificate, abrogate alte

acte normative, ins[ in scopul implementdrii prevederilor in cuuz6. urmeazil a fi adoptate acte normatlve

(departamentale) supuse (i) inregistrdrii conform proceclulilor stabilite in Regulanrentul privind expertiza

juridic6 gi inregistrarea de stat a actelor normative departamentale aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr.
-ll14l1997 

qi (ii) publicarii acestora in Monitorul Oficial al Republicir Moldova, dup6 cum urmeazi.

. Instrucliunile metoclologice privind amenajarea fbndului cinegetic, atribuit inclusiv in scop

educalional sau de cercetare, confbrm art 14 altn. (2) din Legea vindtorii si tbndului cinegetic nr.

29812018',
.lnstructiunile rnetoclologice cle evaluare a efectivelor popr-rlaliilor speciilor de laund de interes

cinegetic $i de <;alcul al <,:otelor anuale de recoltare, confbrm art T lit g) din Legea vin[torii si tbndului

cinegetic nr 29812018 5i pct 3 alin l) din Anexa nr 3 la proiect;
.-Regulamentul cu privire la modul de examinare, evaluare a solicitantului carnetul de vdndtor'

aprobarJa modelului-tip, eliberarea, inregistrarea $i evidenla acestora, confbrm art 26 alin (l) din Legea

vbndtorii qi fondului cinegetic nr.29812018 qi pct. 12 din Atrexa nr 3 laproiect.

7. Avirutrut si consultarcu puhlicd u pruicctu[ui

in conftrrmitate cu arr 20 alin. (l) lit a), art.32 din Legea nr 10012017 cu privire la actele normattve,

pct. 160 alin. t), pct. 177 din Regulamentului Guvernului aprobat prin HG nr. 61012018, pct 5 din

i{egulamentul cu privire la organizirea $i funclionarea MADRM aprobat prtn Hotdrdrea Guvernului nr

69512017, in scopul asigurlrii:
*particip6rii publicului interesat in procesul de elaborare Si adoptare a deciziilor de mediu' in

conformitate cu prevederile Legii nr 23912008 privinr transpar-enfa in procesul decizional 5i Regulametttul

nrivind antrenarea publicului in elaborarea si adoptarea deciziilor de mediu, aprobat prin HotarArea

buvernului nr 1212000.
*consult6rii publicului interesat, autoritdlilor administratiei publice cu fesponsabilitali in domeniul

protecliei mediului, asocialiilor. obste:iti, grupLril ecologiste constituite irr confonrritate cu prevedertle 
I
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iegislaiiei narionale, confbrni prevederilor Regulamentulur cu privrre la pro rrilS de colqlqlg publica 
I



cu societatea civild in procesul decizional, aprobat prin HotdrAreA Guvernului nr 96712016,
xurmdnd procedura de legiferare a actelor normative, asigurind transparenfa in procesul decizional, in

data de 20 august 2019, pe pagina sa web (www.madrm.-qov.md) la compartimentul ,,Transparen!6
decizionald / Anunturi de iniliere a elabor[rii deciziilor", a publioat anunful despre iniliativa demarlrii
procesului de elaborare a cadrului norrnativ secunclar intru executarea Legii nr 29812018 Concomitent,
despre anuntul publicat 5i necesitatea constituirii unui grup de lucru responsabil de inaintarea propunerilor
de elaborare in vederea ajustlrii cadrului normativ existent 5i executarea l-egii nr 29812018, Ministerul
ludnd ?n consideralie subieclii interesafi de implementarea prevederilor Legii nr 29812018, a transmis in
data de 21 08 2019 un demers cltre institutiile identiflcate relevante in experliza domeniului cinegetic,
astfel fiind c;onstituit grupul de lucru mentionat la cornpartimentuI nr I a notei infbrmative

lJrmare a qedinlei secretarilor generali din l2 noiembrie 2020, a fbst dernarata procedura de avizare a
proiectului cle document (numbr unic 895/MADRM/2020)

Respecti'v, pind la transmiterea proiectului de act normativ in procesul de avtz,are au fbst organizate trei

Eedinte a grupului de lucru, membrii c[rora au agreat versiunea t-rnald a proiectului incorporat in patru
anexe-regulamente, elaborate qi examinatelexpertizare in cadrul lucrbrilor Eedinlelor men{ionate.

in procesul d,e avizarelexpertizare a proiectului de act normativ au fbst obginute 5i luate in consideralie
punctele de vedere a participan{ilor din cadrul Cancelaria de Stat 5i Centrului Nalional de Anticoluplie
(CNA), autoritdlilor adr"ninistraliei publice centrale (ANSA, MAI, MJ, MECI, ME, MIDR, MS, MMPS,
ASP, MF), a structurilor organizagionale din sfera lor de competenfd (Agenlia ,,Moldsilva", Agenlia de

Mediu, Inspectoratul pentru Proteclia Mediului), institutii academice Ei de cercetare (A$M, lZ,IF.G, GBN,
ICAS, USM), alte entitdti ai societalii civile (CALM, A O. ,,Societatea vindtorilor 5i pescarilor din
Moldova, A.O ,,Eco Clontact", A O. ,,Societatea pentru Proteclia Plsdrilor si a Naturii") Alt public
interesat nu a inaintat propuneri ref'eritor la proiect, in potida faptului cd a fbst asigurat6 publicarea lui pe

perioada 14.11.2020 - prezent, pe portalul guvernarxental r,i&rw+arltqtp€qr!0d

in context, dupd dernararea celui de al2-lea ciclu de avtzare (10 0-l 2O2l). in clata de20.042021 afost
obfinut[ exytertiza CNA la proiect. Proiectul definitivat in baza obiectiilor/propunerilor participarrlilor la
avizarelexpertizare, in data de 05 05 2021 a fost transmis Cancelariei de stat, eare a examinat pi obiectat
lipsa convocdrii unei qedinfe interministeriale pe rnarginea proiectului transmis spre aprobare Guvernului

in data de 31.05.2021 a fbst organizatd;edinta interinstitulionald, care a condus la dezbateri si

recomandlri de modificare a proiectului de act normativ in baza obiecliilor/propunerilor adresate de

participanli, cdt Ei reconsiderarea in totalitate a sintezei elaborate Ei confinutului proiectului de act nr)rmativ

care identifica mai multe nereguli de implementare 9i aplicare inexactd, inechitabild fa![ de irtteresul

public/privat qi alli factori de corupfie in raporturile juridice instituite prin disprozitiile
regulamentelor/anexelor acestu ia

Astfel, prin prisma, disculiilor qi recomanddrilor consemnate in procesul-verbal nr 5 al riedintei

interministeriale in perioada 01.06.2021-1207 2021, proiectul a fost ajustat/imbundtdfit prin acceptarea a

99oh a obiecliilor adresate, care au identificat neregulile sus menlionate.

Prin urmare, proiectul modificat in proportie de cca 50Yo a oblinut repetat experltza anticoruptie din

partea CNA (17 082021) cat 5i expertiza juridica din parlea MinisterLrlui .lustilier (30 07 2021). dupd care,

a fost detrnitivat6 sinteza obiectiilor/recornanddrilor.invocate prin exercitir-rl de experliza specificd

Din necesitatea clarific[rii obiectiilor neacceptate - 4 (patru) ale MJ Si obiectii acceptate p4ial - 2

(doua) ale CNA si urgenta aprobare a proiectului de Guvern, a fbst convocatd repetat pe 07 10,2021,

qedinla interministerial6 (interinstitulionala) pentru eliminarea/excluderea divergenlelor qi agrearea comunh

a proiectului final.

Potrivit concluziilor raportului de expertiza anticoruptie (nrEHG2I17360 din 17.08 20?1) transmrs

Ministerului de c[tre Centrului Nalional Anticoruplie s-a recomandal reanalizarea solugiilor normative

propuse, prin prisma obiectiilor inaintate (identificate in num[r de cca 40 obiecfii) si luate in considerafie

in totalitate.

8. Consultdrile erpertiz,ei unticorup(ie

9. Co nstut' tiri I e evp ertizei de co ntp utih il itu te



Prin avizrul Centrului de Arntonrzare a L.egislalier nr -l l/02-4-10,+45 din l9 | I 2020 se rnentioneaza cd,
Legea nr.29812018 ttu este un act national armonizat cu le-qislatia L,lF. Prin prisrna clbiectr"rlui de
reglementare, prezentul proiect de act nonnativ se circunrscrie reglernentirilor europene statuate la nivelul
UE, subsernnate politicii europene in domenir"rl protectiei mediului inconjuritor, pe segmentul legislativ
,,Protejarea naturii"

Proiectul prezinta relevanta direct[ dispozitiile Directivei 2009114]lCE a Parlamenturlui European si a
Consiliului din 30 I I 2009 privind conservarea pdsirilor sllbatice si cele ale Directivei 92l43lCEF. a

Consiliului djn 21.0-5 t992 privtnd conservarea habitatelor naturale si a speciilor de faund lli flord
sdlbatic[.

Proiectul actului normativ nu transpune nemijlocit prevederile UE evidenliate supra, iar nrormele

detaliate ale acesteia nu contravin dispozitiilor Directivei 2009ll47lC.E si ale Direclivei c)2143/CEE, oare
permit vdnarea qi capturarea, inclusiv a speciilor protejate, in anumite scopuri bine determrnate 1;i strict
reglementate

Astfel, prroiectul gi-a atins tlnalitatea propusd de a reglementa nrodalrtatea de vinitoare in fondurile
cinegetice in limitele restricgiilor generale existente in Legea regnr-rlui anirnal nr 1391199-5, care corespund
celor evocate si in actele UE din domeniu Respectiv, nu pot fi aplicate prevederile alin (6) la art 36 din
Leqea nr 10012017 cu privire la actele normative

1 0. Constntdril e evp ertiz,ei .j uridice

Proiectul actului normativ a fost avizat la etapa initiald prin adresa Ministerului Justiliei nr.04-9l l7 din
20.t1 2020

Alte obieclii qi propuneri au fost invocate in sedinfa interministerial[ din 3 I 05 2021, dupa care in
regim de lucru, astf'el cum este consemnat in procesul verbal nr 5 al 5edintei, au fbst transmise prin
coresponden{a eleotronicd a autorului proiectului si luate in consideratie si acceptate in totalitate

Proiectul actului normativ definitivat a fost transmis pe 12.07 2021 confbnn prevederilor art 37 din
Legea 10012017, pentru oblinerea repetatd a expeftizeijuridice

In conseoin{[ MinisterulJusti{iei a remis avizullexpertiza juridicitnr.04l58l8 pe 30 07.2021, care a fbst

examinatd l;i pentru care s-a elaborat o noud sintezd a obiecliilor/recomandlrilor, prin care s-a argumentat
gi acceptat cca90o/o din recontandhri.

ln acest sens, in confbrmitate cu pct 204 din Requlanrentul CiuvernulLri aprobat prin Hotdrarea

Guvernulur nr 61012018 a fbst convc'icatd lepetat pe 07 102021 ;edinta interrninisteriala unde au fost

discutate obiectiile pentru care nu s-a acceptat recomanddrile expertizei Ministerului Justrliei. precum Ei

cele inaintate gi agreate de comun acord in cadrul Eedintei
Totodata, divergenlele referitoare la temeiul de aprobare a RegularnentulLri privind mecanistrtul

incheierii contractelor de gestiune a fondului cinegetic (Anerei nr 2)" au condus la excluderea acestuia din

proiectul de act norrtrativ cu o ulterioar'd revizuire, care se intputte de principiu dup[ modificarea Legii
vAnitorii qi fondului cinegetic nr 29812018 pentru clarificarea reglementdrilor necesare in acest sens

11. Constatdrile ultor rxpertize

LuAnd in considera{ie scopul urm[rit gi raporturile pe care urmeazd s[ le reglententeze normele din

proiectul de act norrnativ, se constatd lipsa necesitdtii ef'ectLrarii altor expertize, ca de er 5tiinlifice,
ecologice sau a altei expertize nrai specit'ice, prev[zute de legislatie

Proiectu.l nu conline prevederi de reglementare a activitAtii de intreprinzitlctr in sensul Legii nr

23512006 cu privire la principiile debazd de reglernentare a activitatii de intreprinzator, astfbl decdzAnd

necesitatea examindrii acestuia de cdtre Grupul de lucru pentru reglementarea activitdtii de intreprinz[tor

Ministru Iuliana CAN'IARAGItI
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