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MINISTERUL APELOR, PÃDURILOR ªI PROTECÞIEI MEDIULUI

ORDIN
privind aprobarea fondurilor de vânãtoare ce urmeazã sã fie atribuite unitãþilor de învãþãmânt ºi cercetare
ºtiinþificã în domeniul cinegetic, precum ºi a celor care sunt constituite ca rezervaþii de genofond
Ministrul apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului,
având în vedere prevederile art. 12 ºi 50 din Legea fondului cinegetic ºi a protecþiei vânatului nr. 103/1996,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 104/1999 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi
Protecþiei Mediului, cu modificãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ (1) Fondurile de vânãtoare care se atribuie
direct unitãþilor de învãþãmânt care au în obiectul de studiu
vânatul ºi vânãtoarea, precum ºi cele destinate unitãþilor de
cercetare ºtiinþificã sunt prevãzute în anexa nr. 1.
(2) Fondurile de vânãtoare ce se constituie în rezervaþii
de genofond sunt prevãzute în anexa nr. 2.
(3) Fondurile de vânãtoare prevãzute în anexele nr. 1
ºi 2, care fac parte integrantã din acest ordin, nu pot
depãºi 2% din fondul cinegetic al României.
Art. 2. Ñ Actualii gestionari ai fondurilor de vânãtoare,
constituite ca rezervaþii de genofond, îºi pot exercita dreptul

de preemþiune prevãzut de Legea fondului cinegetic ºi a
protecþiei vânatului nr. 103/1996 asupra altor fonduri de
vânãtoare disponibilizate de Regia Naþionalã a Pãdurilor
sau pot face oferte de gestionare în continuare a acestor
fonduri de vânãtoare, dacã îndeplinesc condiþiile prevãzute
în criteriile de atribuire a acestora.
Art. 3. Ñ Direcþia de vânãtoare ºi salmoniculturã din
cadrul Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului va
pune în aplicare prevederile prezentului ordin.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului,
Romicã Tomescu
Bucureºti, 19 octombrie 1999.
Nr. 949.
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Denumirea actualului
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privind fondurile de vânãtoare care, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 103/1996, urmeazã sã fie reþinute
în scopul constituirii de rezervaþii

**) Institutul de Cercetãri ºi Amenajãri Silvice.
**) Asociaþia judeþeanã a vânãtorilor ºi pescarilor sportivi.

La acestea se adaugã o suprafaþã de 50.600 ha constituitã în arii strict protejate, aflate în administrarea Administraþiei Rezervei Biosferei ”Delta
DunãriiÒ.

NOTÃ:

.....
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MINISTERUL APELOR, PÃDURILOR ªI PROTECÞIEI MEDIULUI

ORDIN
privind modificarea Ordinului ministrului apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului nr. 657/1998
pentru aprobarea Reglementãrilor privind criteriile de atribuire a dreptului de gestionare
a fondurilor de vânãtoare
Ministrul apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului,
pentru îndeplinirea îndatoririlor ce revin Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului conform Hotãrârii
Guvernului nr. 104/1999 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului,
în aplicarea dispoziþiilor art. 8 lit. c) ºi d) ºi ale art. 50 din Legea fondului cinegetic ºi a protecþiei vânatului
nr. 103/1996, modificatã prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 129/1999,
emite urmãtorul ordin:
Art. I. Ñ Anexa la Ordinul ministrului apelor, pãdurilor ºi
protecþiei mediului nr. 657/1998 pentru aprobarea
Reglementãrilor privind criteriile de atribuire a dreptului de
gestionare a fondurilor de vânãtoare, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 8 decembrie
1998, se înlocuieºte ºi va avea conþinutul prevãzut în
anexa la prezentul ordin.
Art. II. Ñ Articolul 2 din Ordinul ministrului apelor,
pãdurilor ºi protecþiei mediului nr. 657/1998 se modificã ºi
va avea urmãtorul cuprins:

”Art. 2. Ñ Direcþia de vânãtoare ºi salmoniculturã din
cadrul Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului
rãspunde de difuzarea ºi de controlul aplicãrii prevederilor
prezentului ordin, iar Oficiul Cinegetic Teritorial, Regia
Naþionalã a Pãdurilor ºi organizaþiile vânãtoreºti legal constituite din România rãspund de aplicarea prevederilor prezentului ordin.Ò
Art. III. Ñ Prezentul ordin intrã în vigoare la data
publicãrii lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului,
Romicã Tomescu
Bucureºti, 26 octombrie 1999.
Nr. 963.

ANEXÃ
REGLEMENTÃRI

privind criteriile de atribuire a dreptului de gestionare a fondurilor de vânãtoare
Art. 1. Ñ Prin atribuirea dreptului de gestionare (gestiunii)
a fondurilor de vânãtoare, în sensul Legii fondului cinegetic
ºi a protecþiei vânatului nr. 103/1996, cu modificãrile ulterioare, se înþelege acordarea de cãtre Ministerul Apelor,
Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului, prin reprezentanþii sãi legali,
a dreptului de folosinþã ºi de deþinere, în condiþiile înscrise
în contract, a fondurilor de vânãtoare unitãþilor prevãzute la
art. 4 din Legea nr. 103/1996, astfel cum a fost modificat
prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 129/1999.
Art. 2. Ñ (1) Fondurile de vânãtoare, rearondate potrivit
prevederilor art. 12 alin. (3) din Legea nr. 103/1996 ºi ale
Ordinului ministrului apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului
nr. 460/1998, se atribuie, în funcþie de suprafaþa lor totalã,
dupã cum urmeazã:
a) 68% organizaþiilor vânãtoreºti legal constituite din
România;
b) 30% Regiei Naþionale a Pãdurilor;
c) 2% pentru protecþia fondului genetic valoros, precum
ºi pentru unitãþile de învãþãmânt ºi de cercetare cu profil
silvic.
(2) Procentele prevãzute la alin. (1) se referã la nivelul
întregului fond cinegetic al þãrii ºi pot avea, la nivel de

judeþ, valori mai mari sau mici mici, generate, în principal,
de:
Ñ situaþia folosinþei actuale a fondului cinegetic din fiecare judeþ;
Ñ numãrul de vânãtori înregistraþi în fiecare judeþ ºi în
municipiul Bucureºti;
Ñ asigurarea, pe cât posibil, a preluãrii de cãtre asociaþiile constituite din vânãtori care au domiciliul în marile
localitãþi, a gestionãrii fondurilor de vânãtoare limitrofe centrelor populate;
Ñ necesitatea refacerii potenþialului cinegetic productiv
al unor fonduri de vânãtoare;
Ñ opþiunile prealabile ale Regiei Naþionale a Pãdurilor
care, potrivit legii, trebuie sã cedeze o parte din fondurile
deþinute în prezent;
Ñ reþinerea, în vederea gestionãrii de cãtre instituþiile de
profil, a fondurilor de vânãtoare care conþin în interiorul lor
zone de habitat al unor specii de faunã sãlbaticã strict protejate sau ameninþate cu dispariþia, a parcurilor naþionale ºi
a zonelor declarate arii protejate;
Ñ suprafaþa fondurilor de vânãtoare atribuite
organizaþiilor vânãtoreºti, care nu trebuie sã depãºeascã
pentru un vânãtor 200 ha în Delta Dunãrii, 500 ha pentru
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zona de câmpie ºi coline sau 1.000 ha pentru zona de
munte;
Ñ existenþa unor obiective, construcþii sau amenajãri
vânãtoreºti, de importanþã cinegeticã deosebitã, aparþinând
vechiului deþinãtor al fondului de vânãtoare respectiv, care
nu ºi-au îndeplinit durata normalã de funcþionare.
(3) Criteriile ºi modul de atribuire a fondurilor de
vânãtoare prevãzute la art. 2 alin. (1) lit. c) se stabilesc
prin ordin al ministrului apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului,
cu respectarea destinaþiei fiecãruia dintre aceste fonduri.
Art. 3. Ñ (1) Atribuirea în gestiune a fondurilor de
vânãtoare prevãzute la art. 2 alin. (1) lit. a) ºi b) se va
face dupã atribuirea celor prevãzute la art. 2 alin. (1) lit. c)
ºi dupã cum urmeazã:
Ñ atribuirea directã, la valoarea tarifelor de atribuire
determinate conform art. 8 lit. d) din Legea nr. 103/1996,
modificat prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 129/1999, pe baza dreptului de preemþiune prevãzut la
art. 12 alin. (1) din aceeaºi lege, în calitate de gestionari
actuali, cãtre Regia Naþionalã a Pãdurilor ºi organizaþiile
vânãtoreºti legal constituite, pentru fondurile de vânãtoare
avute în folosinþã în prezent de cãtre acestea;
Ñ atribuirea prin licitaþie publicã cãtre organizaþiile
vânãtoreºti legal constituite din România care în prezent nu
deþin fonduri de vânãtoare sau care, deºi deþin asemenea
fonduri, doresc fonduri de vânãtoare în plus, din fondurile
de vânãtoare disponibilizate de Regia Naþionalã a Pãdurilor
sau organizaþiile vânãtoreºti, numai dupã exercitarea dreptului de preemþiune.
(2) Calitatea de fost gestionar al fondurilor de vânãtoare
se ia în considerare pentru Regia Naþionalã a Pãdurilor ºi
pentru organizaþiile vânãtoreºti legal constituite din România
pe baza oricãror documente valabile în anul 1998, care
atestã acest fapt (contracte de dare în folosinþã, addenda
la aceste contracte, dovada plãþii tarifelor de gestionare
sau orice document legal care poate dovedi aceastã calitate).
(3) În cazul în care fondurile de vânãtoare înscrise în
documentele prevãzute la alin. (2) au fost rearondate în
baza Ordinului ministrului apelor, pãdurilor ºi protecþiei
mediului nr. 460/1998, dreptul de preemþiune aparþine celui
care a deþinut cea mai mare suprafaþã din fond.
Art. 4. Ñ (1) Atribuirea în gestiune a fondurilor de
vânãtoare este condiþionatã de bonitatea economicã a
potenþialului gestionar ºi de asigurarea desfãºurãrii activitãþii
de gestionare a fondurilor de vânãtoare prin specialiºti.
(2) Bonitatea economicã este datã de însumarea valorii
activelor fixe ºi circulante deþinute, aceasta trebuind sã fie
egalã sau mai mare decât cuantumul tarifelor anuale
reieºite din licitaþie pentru atribuirea în gestiune a fondurilor
de vânãtoare pentru care potenþialul gestionar a optat.
(3) Condiþiile privind specialitatea ºi vechimea
candidaþilor pentru ocuparea posturilor necesare în vederea
desfãºurãrii activitãþii de gestionare a fondurilor de
vânãtoare se stabilesc de autoritatea publicã centralã care
rãspunde de silviculturã.
Art. 5. Ñ (1) Îºi pot exercita dreptul de preemþiune
prevãzut la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 103/1996, în
condiþiile prevãzute la art. 8 lit. d) din aceeaºi lege, foºtii
gestionari ai fondurilor de vânãtoare, asupra oricãruia dintre
fondurile de vânãtoare pe care le deþin în prezent.
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(2) Prin excepþie, nu se exercitã dreptul de preemþiune
prevãzut la alin. (1) asupra fondurilor de vânãtoare reþinute
de cãtre Ministerul Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului
pentru protecþia fondului genetic al unor specii de vânat
sau pentru a fi folosite în scop didactic sau ºtiinþific, ce
urmeazã sã fie atribuite unitãþilor de învãþãmânt ºi de cercetare ºtiinþificã.
(3) Organizaþiile vânãtoreºti care deþin în prezent fonduri
de vânãtoare ºi care se regãsesc în una dintre situaþiile
prevãzute la alin. (2) pot opta, în exercitarea dreptului de
preemþiune, în locul fondurilor de vânãtoare pe care le-au
deþinut anterior ºi care au fost reþinute pentru rezervaþii de
genofond, asupra oricãrui fond de vânãtoare dat disponibil
de Regia Naþionalã a Pãdurilor.
(4) În cazul în care rezervaþiile de genofond situate
într-un anumit judeþ sunt constituite pe unul dintre fondurile
de vânãtoare deþinute de organizaþiile vânãtoreºti ºi ele
sunt repartizate pentru gestionare Regiei Naþionale a
Pãdurilor, aceasta este obligatã sã renunþe la exercitarea
dreptului de preemþiune asupra unei suprafeþe echivalente
de fonduri de vânãtoare din acel judeþ, iar în locul acestuia
organizaþia vânãtoreascã va primi dreptul de preemþiune
asupra unui fond de vânãtoare echivalent ca suprafaþã, din
cele disponibilizate iniþial de cãtre Regia Naþionalã a
Pãdurilor.
(5) Intenþia de exercitare a dreptului de preemþiune asupra unor fonduri de vânãtoare care nu se regãsesc în una
dintre situaþiile prevãzute la alin. (2)Ñ(4) se comunicã în
scris Direcþiei de vânãtoare ºi salmoniculturã din cadrul
Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului cu cel
puþin 10 zile înainte de organizarea licitaþiilor pentru stabilirea tarifelor de atribuire în gestiune a fondurilor de
vânãtoare, iar pentru fondurile de vânãtoare ce fac obiectul
alin. (2)Ñ(4), în timpul procesului de licitaþie.
Art. 6. Ñ (1) Atribuirea în gestiune a fiecãrei categorii
de fonduri de vânãtoare se face, direct sau prin licitaþie
publicã, dupã caz, pe baza procedurilor stabilite prin ordin
al ministrului apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului.
(2) La licitaþia pentru stabilirea valorii reale a fondurilor
de vânãtoare destinate, potrivit legii, atribuirii cãtre Regia
Naþionalã a Pãdurilor ºi organizaþiilor vânãtoreºti, pot participa toate organizaþiile vânãtoreºti care fac dovada cã sunt
legal constituite ºi cã îndeplinesc cerinþele prevãzute în
regulamentul privind organizarea ºi desfãºurarea licitaþiilor
pentru stabilirea valorii reale de atribuire în gestiune a fondurilor de vânãtoare, precum ºi Regia Naþionalã a Pãdurilor.
(3) Organizaþiile vânãtoreºti legal constituite sau Regia
Naþionalã a Pãdurilor, indiferent de locul unde îºi au sediul,
pot sã se înscrie la licitaþie, la sediul Ministerului Apelor,
Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului, pentru obþinerea de fonduri
de vânãtoare în orice judeþ.
(4) Licitaþiile vor fi organizate, pentru fiecare judeþ, la o
datã ce se va stabili ºi care va fi publicatã într-un ziar de
mare tiraj cu 15 zile înaintea datei organizãrii.
Art. 7. Ñ (1) Fondurile de vânãtoare scoase la licitaþie
ºi neadjudecate de nici unul dintre participanþi vor fi gestionate, pânã la o nouã licitaþie, de actualul gestionar.
(2) Pentru fondurile de vânãtoare neadjudecate se va
organiza, în termen de 60 de zile, o nouã licitaþie, în
condiþii de ofertã scãzutã.
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(3) Fondurile de vânãtoare care nu vor fi adjudecate
nici de aceastã datã vor fi atribuite prin negociere directã
celui mai bun ofertant.
(4) Dacã într-o perioadã de 6 luni nu se gãseºte un
ofertant, fondurile de vânãtoare vor trece în gestiunea
Regiei Naþionale a Pãdurilor, în aceleaºi condiþii de ofertã,
potrivit art. 12 alin. (5) din Legea nr. 103/1996,
încheindu-se contracte potrivit legii.
(5) Pe perioada în care vechiul gestionar are în gestiune temporarã unele fonduri de vânãtoare neadjudecate,
extragerea exemplarelor de vânat se va face în

conformitate cu reglementãrile care vor fi emise de
Ministerul Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului.
Art. 8. Ñ (1) Pentru toate fondurile de vânãtoare atribuite direct sau prin licitaþie se încheie contracte de gestiune.
(2) Tarifele de atribuire în gestiune a fondurilor de
vânãtoare se stabilesc, în condiþiile legii, prin licitaþie
publicã deschisã.
Art. 9. Ñ În cazul în care unele contracte încheiate îºi
vor înceta aplicabilitatea, în termen de 60 de zile se va
repeta procedura de atribuire.

MINISTERUL APELOR, PÃDURILOR ªI PROTECÞIEI MEDIULUI

ORDIN
privind înlocuirea anexei la Ordinul ministrului apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului nr. 728/1998
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea licitaþiilor pentru stabilirea
valorii reale de atribuire în gestiune a fondurilor de vânãtoare
Ministrul apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului,
pentru îndeplinirea atribuþiilor ce revin Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului conform Hotãrârii
Guvernului nr. 104/1999 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului,
în aplicarea prevederilor art. 8 lit. d) din Legea fondului cinegetic ºi a protecþiei vânatului nr. 103/1996, astfel cum
a fost modificat prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 129/1999, precum ºi ale art. 50 din aceeaºi lege,
emite urmãtorul ordin:
Art. I. Ñ Regulamentul privind organizarea licitaþiilor
pentru stabilirea valorii reale de atribuire în gestiune a fondurilor de vânãtoare, prevãzut în anexa la Ordinul ministrului apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului nr. 728/1998,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470
din 8 decembrie 1998, se înlocuieºte cu Regulamentul privind organizarea ºi desfãºurarea licitaþiilor pentru stabilirea

valorii reale a tarifelor de atribuire în gestiune a fondurilor
de vânãtoare, prevãzut în anexa la prezentul ordin.
Art. II. Ñ Celelalte prevederi ale Ordinului ministrului
apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului nr. 728/1998 rãmân
în vigoare.
Art. III. Ñ Prezentul ordin intrã în vigoare la data
publicãrii lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului,
Romicã Tomescu
Bucureºti, 26 octombrie 1999.
Nr. 964.

ANEXÃ
REGULAMENT

privind organizarea ºi desfãºurarea licitaþiilor pentru stabilirea valorii reale a tarifelor de atribuire în gestiune
a fondurilor de vânãtoare
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ Stabilirea valorii reale a tarifelor de atribuire în
gestiune a fiecãrui fond de vânãtoare care urmeazã sã fie
atribuit, potrivit legii, Regiei Naþionale a Pãdurilor sau organizaþiilor vânãtoreºti legal constituite se face prin licitaþie
publicã deschisã.

Art. 2. Ñ (1) Se pot înscrie la licitaþie ºi pot face oferte
în vederea stabilirii valorii reale a tarifelor de atribuire în
gestiune a fondurilor de vânãtoare organizaþiile vânãtoreºti
legal constituite care nu au avut în folosinþã fonduri de
vânãtoare la data intrãrii în vigoare a Legii fondului cinegetic ºi a protecþiei vânatului nr. 103/1996, precum ºi actualii
gestionari, persoanele juridice nominalizate în lege, care
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solicitã atribuirea în gestiune a altor fonduri de vânãtoare
decât cele pe care le deþin.
(2) Actualii gestionari ai fondurilor de vânãtoare, titulari
ai dreptului de preemþiune, vor participa în sala de licitaþie
în scopul exercitãrii acestuia la închiderea licitaþiei, pentru
fiecare fond de vânãtoare gestionat.
(3) Participanþii la licitaþie, prevãzuþi la alin. (1), vor fi
denumiþi în continuare ofertanþi, iar cei prevãzuþi la
alin. (2), gestionari.
Art. 3. Ñ (1) Licitaþiile vor fi organizate, pe judeþe, pentru fondurile de vânãtoare situate în zona teritorialã a acestora.
(2) Data organizãrii licitaþiilor se anunþã cu 15 zile
înainte într-un ziar de mare tiraj, precum ºi prin afiºare la
sediul Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului.
(3) Anunþul va cuprinde data pânã la care se pot face
înscrierile la licitaþie ºi locul înscrierii, data ºi locul preselecþiei, data desfãºurãrii licitaþiei, precum ºi adresa de la
care se pot ridica formularele pentru înscriere.
(4) Anunþul care va fi afiºat la sediul Ministerului Apelor,
Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului va cuprinde, pe lângã elementele menþionate la alin. (3), ºi urmãtoarele:
a) lista cuprinzând fondurile de vânãtoare la care valoarea tarifelor de atribuire în gestiune se va stabili prin
licitaþie publicã, în care se va înscrie ºi titularul dreptului
de preemþiune pentru fiecare fond de vânãtoare;
b) tariful de la care se porneºte la determinarea, prin
licitaþie publicã, a valorii reale de atribuire în gestiune a
fiecãrui fond de vânãtoare.
CAPITOLUL II
Documentele necesare pentru înscrierea la licitaþie,
modul de procurare ºi de completare a acestora
Art. 4. Ñ (1) Documentele necesare pentru înscrierea
la licitaþie pentru organizaþiile vânãtoreºti sunt:
a) cererea de înscriere la licitaþie (conform modelului
prezentat în anexa nr. 1);
b) declaraþie pe propria rãspundere a reprezentantului
legal al organizaþiei de vânãtori, din care sã rezulte
numãrul de membri care au legal calitatea de vânãtor la
organizaþia respectivã (conform modelului prezentat în
anexa nr. 2);
c) scrisoare de garanþie bancarã la nivelul a 20% din
valoarea cumulatã a tarifelor de pornire la licitaþia fondurilor
de vânãtoare pentru care s-a înscris la licitaþie, emisã de
bancã ofertantului în numele ºi în contul Ministerului
Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului, valabilã pânã la
data încheierii contractului de gestionare (conform modelului
prezentat în anexa nr. 3);
d) contractul-tip de gestionare.
(2) Organizaþiile vânãtoreºti titulare ale dreptului de
preemþiune vor prezenta pentru licitaþie documentele
prevãzute la alin. (1), cu excepþia cererii de înscriere la
licitaþie, care se înlocuieºte cu cererea de participare la
licitaþie, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 4, în cazul
în care nu doresc ºi alte fonduri de vânãtoare decât cele
pe care le gestioneazã în prezent, iar pentru Regia
Naþionalã a Pãdurilor, o cerere, potrivit modelului prezentat
în anexa nr. 5.
(3) Organizaþiile vânãtoreºti prevãzute la alin. (1) pot
solicita înscrierea la licitaþie în vederea obþinerii gestiunii
unuia sau mai multor fonduri de vânãtoare, în funcþie de
numãrul membrilor lor, dupã cum urmeazã:
a) 1.000 ha/membru vânãtor pentru fondurile de
vânãtoare din zona de munte;
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b) 500 ha/membru vânãtor pentru zona de câmpie ºi de
deal;
c) 200 ha/membru vânãtor pentru fondurile de vânãtoare
din Delta Dunãrii.
(4) Condiþiile prevãzute la alin. (3) se aplicã ºi pentru
persoanele juridice care îºi exercitã dreptul de preemþiune.
(5) Modelul contractelor-tip de gestionare va fi preluat
într-un singur exemplar, indiferent de numãrul de fonduri
de vânãtoare la care fiecare solicitant va participa la
licitaþia pentru stabilirea tarifelor de atribuire în gestiune.
Art. 5. Ñ (1) Dupã obþinerea documentelor prevãzute la
art. 4 fiecare ofertant sau gestionar va completa documentele specifice calitãþii sale, prevãzute în anexele nr. 1, 2 ºi,
dupã caz, 4 sau 5.
(2) Înainte de depunerea documentelor de înscriere la
licitaþie fiecare ofertant va depune la casieria Ministerului
Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului un tarif de participare la licitaþie de 1.000.000 lei pentru fiecare judeþ în
care se înscrie la licitaþie.
(3) Actualii gestionari ai fondurilor de vânãtoare, pentru
fondurile de vânãtoare la care ºi-au exprimat în scris dreptul de preemþiune, sunt scutiþi de la plata tarifului de participare.
(4) Sumele depuse ca tarif de participare la licitaþie se
vor folosi dupã cum urmeazã:
a) 30% pentru plata indemnizaþiilor membrilor comisiei
de licitaþie;
b) 70% se vor vãrsa la Fondul de protecþie a vânatului.
CAPITOLUL III
Modul de desfãºurare a preselecþiei ºi a licitaþiilor
Art. 6. Ñ (1) Comisiile de organizare a licitaþiilor pentru
stabilirea valorii reale a tarifelor de atribuire în gestiune a
fondurilor de vânãtoare, denumite în continuare comisii de
licitaþie, vor fi numite prin ordin al ministrului apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului ºi vor avea urmãtoarea componenþã:
Ñ un reprezentant al Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi
Protecþiei Mediului, care, prin declaraþie pe propria rãspundere, dovedeºte cã nu este membru fondator sau administrator al oricãruia dintre participanþi sau ofertanþi, care va
îndeplini ºi funcþia de preºedinte;
Ñ un reprezentant al Ministerului de Interne, desemnat
de conducerea acestui minister;
Ñ un reprezentant al Direcþiei generale a finanþelor
publice ºi controlului financiar de stat din judeþul în care se
desfãºoarã licitaþia, desemnat de conducerea acestei
direcþii;
Ñ un reprezentant al Direcþiei de vânãtoare ºi salmoniculturã din cadrul Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei
Mediului, care îndeplineºte aceleaºi condiþii ca ºi preºedintele.
(2) Secretariatul tehnic al comisiilor de licitaþie va fi asigurat de Direcþia de vânãtoare ºi salmoniculturã din cadrul
Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului.
(3) Modul de lucru al fiecãreia dintre comisiile de
licitaþie trebuie sã asigure participanþilor ºi ofertanþilor exercitarea tuturor drepturilor care le revin potrivit legii ºi criteriilor de atribuire.
(4) Comisia de licitaþie poate funcþiona, în mod legal, în
prezenþa a douã treimi din numãrul membrilor sãi.
Art. 7. Ñ (1) Preselecþia ofertanþilor se va face de
aceeaºi comisie de licitaþie înaintea începerii licitaþiei propriu-zise.

8

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 573/24.XI.1999

(2) Preselecþia constã în analiza documentaþiilor depuse
de ofertanþi ºi de participanþi, în scopul eliminãrii celor care
nu îndeplinesc condiþiile prevãzute de lege ºi de prezentul
regulament pentru participare la licitaþie.
(3) Preselecþia se face în prezenþa participanþilor ºi a
ofertanþilor.
(4) Lipsa oricãruia dintre documentele prevãzute de prezentul regulament sau prezentarea, pentru dovedirea
calitãþii legale de ofertant sau de participant la licitaþie, de
documente neopozabile Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi
Protecþiei Mediului conduce la anularea dreptului de participare.
(5) Procedura de desfãºurare a licitaþiilor va fi urmãtoarea:
a) fiecare ofertant admis la licitaþie va face o ofertã prin
strigare, care nu poate fi mai micã decât valoarea tarifului
de pornire la licitaþie;
b) pasul de licitare este de 500.000 lei;
c) preºedintele comisiei de licitaþie întreabã pe ceilalþi
ofertanþi dacã oferã o sumã mai mare, procedurã ce se va
repeta pânã la determinarea ofertei maxime, iar acel ofertant va fi declarat câºtigãtor al licitaþiei;
d) în momentul determinãrii valorii maxime a tarifului de
atribuire în gestiune a fondului de vânãtoare supus licitaþiei
preºedintele comisiei de licitaþie este obligat sã îl întrebe
pe reprezentantul titularului dreptului de preemþiune dacã
doreºte sã menþinã gestiunea fondului de vânãtoare la
valoarea respectivã;
e) în cazul în care titularul dreptului de preemþiune face
aceeaºi ofertã cu cea rezultatã din licitaþie, se anuleazã
titlul de câºtigãtor al licitaþiei pentru ofertantul cu cea mai
mare ofertã, fondul de vânãtoare respectiv revenind titularului dreptului de preemþiune.
(6) Dupã încheierea procedurii de licitaþie, pentru fiecare
fond de vânãtoare se încheie un proces-verbal de consemnare a rezultatului licitaþiei, conform modelului prezentat în
anexa nr. 6.
(7) Procedura de desfãºurare a licitaþiei este identicã
pentru fiecare fond de vânãtoare.
(8) În cazul în care pentru un fond de vânãtoare existã
un singur ofertant, fondul de vânãtoare respectiv va fi atribuit acelui ofertant la tariful minim de pornire la licitaþie, cu
respectarea dreptului de preemþiune.
Art. 8. Ñ (1) Dupã adjudecarea de cãtre un ofertant la
licitaþie a unui numãr de fonduri de vânãtoare la care 20%
din valoarea cumulatã a tarifelor de pornire la licitaþie
depãºeºte valoarea scrisorii de garanþie bancarã, acesta
pierde dreptul de a participa la licitaþia pentru alte fonduri
de vânãtoare.
(2) Dacã pentru un fond de vânãtoare nu existã nici un
ofertant, acesta va fi atribuit vechiului gestionar la valoarea
minimã a tarifului de pornire la licitaþie pentru fondul de
vânãtoare respectiv.
(3) În cazul în care atribuirea este refuzatã, fondul de
vânãtoare respectiv va fi scos din nou la licitaþie peste 60
de zile, dreptul de preemþiune nemaiputând fi exercitat în
acest caz.
CAPITOLUL IV
Încheierea contractelor de gestionare
Art. 9. Ñ (1) Câºtigãtorul licitaþiei sau, dupã caz,
vechiul gestionar care ºi-a exercitat dreptul de preemþiune
este obligat ca în termen de 15 zile lucrãtoare de la data
licitaþiei sã se prezinte pentru încheierea contractelor de
gestionare cu Ministerul Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei

Mediului, prin oficiile cinegetice teritoriale, pentru fiecare
fond de vânãtoare atribuit.
(2) În cazul neprezentãrii în termenul prevãzut la
alin. (1) se considerã cã cei în cauzã au renunþat la dreptul de câºtigãtori ai licitaþiei ºi de contractare a fondurilor
de vânãtoare respective ºi, în consecinþã, va fi organizatã
o nouã licitaþie pentru atribuirea gestionãrii fondurilor de
vânãtoare respective, în condiþiile prevãzute de prezentul
regulament.
(3) În momentul prezentãrii pentru încheierea contractelor de gestionare persoanele prevãzute la alin. (1) trebuie
sã facã dovada cã au angajat cu contract individual de
muncã sau de colaborare un specialist în domeniul cinegetic ºi cã valoarea activelor fixe ºi circulante de care dispune este mai mare decât cuantumul tarifelor cumulate la
care ºi-a adjudecat fondurile de vânãtoare respective.
(4) În cazul în care la prezentarea pentru încheierea
contractelor de gestionare nu poate face dovada îndeplinirii
cumulative a condiþiilor prevãzute la alin. (2), dreptul de
câºtigãtor al licitaþiei sau cel de preemþiune se anuleazã.
(5) În situaþiile prevãzute la alin. (2) ºi (4), sumele
depuse drept garanþie pentru fondurile de vânãtoare aflate
în aceastã situaþie nu se mai restituie ºi se fac venit la
Fondul de protecþie a vânatului.
(6) Se considerã specialist în domeniul cinegetic absolventul unei unitãþi de învãþãmânt care are în obiectele de
studiu ºi vânatul ºi vânãtoarea.
CAPITOLUL V
Dispoziþii finale ºi tranzitorii
Art. 10. Ñ (1) Contestaþiile privind modul de
desfãºurare a licitaþiei se depun în termen de 3 zile
lucrãtoare la conducerea ministerului apelor, pãdurilor ºi
protecþiei mediului.
(2) Contestaþiile se rezolvã, în termen de 5 zile
lucrãtoare de la data înregistrãrii, de cãtre o comisie
numitã prin ordin al ministrului apelor, pãdurilor ºi protecþiei
mediului.
Art. 11. Ñ (1) Vechiul gestionar al fondului de
vânãtoare adjudecat la licitaþie altui gestionar rãspunde,
potrivit legii, de buna gestiune a fondului respectiv pânã la
data transmiterii acestui fond de vânãtoare noului gestionar,
pe bazã de protocol de predare-primire, care se va încheia
în termen de 15 zile de la semnarea contractului de gestionare.
(2) Amenajãrile ºi instalaþiile vânãtoreºti (hrãnitori,
sãrãrii, adãpãtori, observator) aflate pe fondul de vânãtoare
respectiv se predau de la fostul la noul gestionar, fãrã
platã, la valoarea la care acestea sunt înregistrate în contabilitate.
Art. 12. Ñ Celelalte mijloace fixe existente pe fondul de
vânãtoare, aparþinând vechiului gestionar, care nu sunt preluate prin protocol de cãtre noul gestionar, rãmân în proprietatea celui dintâi, cu posibilitatea de a le transfera în
altã parte, de a le închiria sau de a le vinde.
Art. 13. Ñ Modul de atribuire în gestiune a fondurilor
de vânãtoare care vor fi folosite pentru protecþia fondului
genetic valoros al unor specii de vânat, precum ºi pentru
unitãþile de învãþãmânt ºi de cercetare ºtiinþificã se stabileºte prin ordin al ministrului apelor, pãdurilor ºi protecþiei
mediului.
Art. 14. Ñ Anexele nr. 1Ñ6 fac parte integrantã din
prezentul regulament.
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ANEXA Nr. 1
la regulament

ANTET

Nr. ..................... din ....................
MINISTERUL APELOR, PÃDURILOR
ªI PROTECÞIEI MEDIULUI

Direcþia de vânãtoare ºi salmoniculturã
Domnului preºedinte al Comisiei de licitaþie
Subsemnatul .........................................., având funcþia de .................................... (conform
împuternicirii legale anexate), reprezentant legal al ................................., cu sediul în .....................,
str. ............................................. nr. ........., constituitã în baza art. ............ din Legea nr. 21/1924
pentru persoanele juridice, cu respectarea prevederilor art. 8 lit. s) din Legea fondului cinegetic ºi a protecþiei vânatului nr. 103/1996, având personalitate juridicã obþinutã în baza Sentinþei
nr. ........................ din ......................., pronunþatã de ........................, solicit înscrierea la licitaþia
publicã deschisã, organizatã de Ministerul Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului, pentru determinarea valorii reale a tarifelor de atribuire în gestiune a urmãtoarelor fonduri de vânãtoare:
Nr.
crt.

Numãrul ºi denumirea
fondului
de vânãtoare

Judeþul

Tariful de pornire
la licitaþie
(mii lei)

Suprafaþa totalã
a fondului
de vânãtoare

TOTAL:
Menþionãm cã am luat cunoºtinþã de Regulamentul privind organizarea ºi desfãºurarea
licitaþiilor pentru stabilirea valorii reale a tarifelor de atribuire în gestiune a fondurilor de vânãtoare
ºi de conþinutul contractului de gestiune-cadru, pe care îl voi respecta.
În scopul participãrii la licitaþie am depus la casieria Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi
Protecþiei Mediului suma de ............ lei, reprezentând tariful de înscriere la licitaþie.
În scopul dovedirii acestor informaþii, anexãm în xerocopie chitanþele cu nr. ............ ºi
nr. ........., emise de casieria Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului, ºi scrisoarea de
garanþie bancarã emisã de Banca ........................
Cunoscând ceea ce înseamnã falsul în declaraþii ºi modul de sancþionare a acestuia,
declarãm pe propria rãspundere urmãtoarele:
a) suntem înscriºi în Registrul persoanelor juridice nonprofit þinut la grefa Tribunalului .........,
la poziþia .............../anul ...............;
b) Sentinþa nr. ............/..............., pronunþatã de ..............., în baza cãreia am obþinut personalitate juridicã, este (ne)opozabilã Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului, întrucât
(nu)avem avizul acestuia de constituire cu nr. ............ din data de ............;
c) asociaþia (societatea) este înfiinþatã în baza actului de constituire nr. ............ din ............,
cu un numãr de membri vânãtori fondatori la data prezentei ..............................;
d) conform criteriilor stabilite prin regulamentul de licitaþie, numãrul de vânãtori înregistraþi în
evidenþele noastre la data de 15 octombrie 1999 asigurã gestionarea fondurilor de vânãtoare pentru care ne-am înscris la licitaþie.
Data
.............................................................

Reprezentant legal,
.............................................................
(numele, prenumele, semnãtura ºi ºtampila)

NOTÃ:

1. Completarea formularului cu toate informaþiile este obligatorie.
2. Cuvintele înscrise între paranteze se anuleazã sau se pãstreazã în funcþie de situaþia
fiecãrei asociaþii (societãþi).
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ANEXA Nr. 2
la regulament

ANTETUL ASOCIAÞIEI/SOCIETÃÞII

Nr. ...................... din ............................

DECLARAÞIE

Subsemnatul .................................................., având funcþia de .................................................
la ................................................., cu sediul în ........................................., str. ......................................
nr. ........., judeþul ......................................., declar pe propria rãspundere urmãtoarele:
1. Asociaþia (Societatea) ......................................................................., pe care o reprezint în
calitate de ........................................................., are înscriºi în rândurile sale, pe baza liberei lor
voinþe ºi în conformitate cu prevederile propriului statut, un numãr de .................... membri vânãtori
la data de 30 septembrie 1999;
2. numãrul membrilor vânãtori înscriºi la aceastã datã în mod legal în aceastã asociaþie
(societate) sunt:
a) ............... membri cotizanþi;
b) ............... vânãtori înscriºi în evidenþa noastrã, pe baza liberei lor voinþe, ºi care provin de
la urmãtoarele asociaþii:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
(se vor enumera asociaþiile ºi numãrul de membri)

NOTÃ:

1. Pentru asociaþiile (societãþile) care îºi exercitã dreptul de preemþiune nu se completeazã
pct. 2 lit. b).
2. Pentru asociaþiile (societãþile) nou-constituite, la pct. 2 lit. b) se vor înscrie numai vânãtorii
cotizanþi la asociaþia (societatea) respectivã.

Reprezentant legal,
................................................................
(numele, prenumele, semnãtura ºi ºtampila)
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ANEXA Nr. 3
la regulament

Data emiterii
................................................
Termenul de valabilitate
................................................

BANCA .......................................

Sucursala ..............................
Filiala .....................................
Telefon nr. ............................

(ziua, luna, anul)

SCRISOARE DE GARANÞIE BANCARÃ Nr. ...../........

pentru oferta depusã în vederea participãrii la licitaþii pentru obþinerea gestiunii
fondurilor de vânãtoare

Confirmãm prin prezenta, la cererea clientului nostru
...................................................................................................................................................................
(denumirea ofertantului)

............................................................................., care, în calitate de ofertant, a înaintat oferta sa
la data de ..................................................., pentru adjudecarea gestiunii unor fonduri de vânãtoare,
(ziua, luna, anul)

în vederea participãrii la licitaþia care va avea loc la data de .........................., cã garantãm în
(ziua, luna, anul),

favoarea .................................................................................................................................................
(denumirea ofertantului)

pentru suma de ..................................................... lei, sumã pe care ne angajãm ca, în caz de
insolvabilitate a ofertantului ºi când acesta se aflã în una dintre situaþiile menþionate mai jos, sã o
plãtim Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului, la cererea scrisã a acestuia, în care va
menþiona culpa (culpele) pentru care se face vinovat ofertantul, ºi anume:
Ñ revocarea ofertei dupã adjudecare;
Ñ fiind câºtigãtorul licitaþiei, nu semneazã contractul de gestionare în termenul de valabilitate
a ofertei;
Ñ fiind câºtigãtorul licitaþiei, nu constituie garanþia de bunã execuþie.
Prezenta scrisoare de garanþie este valabilã pânã la data de .............................................. .
(ziua, luna, anul)

Aceasta devine nulã în cazul neacceptãrii ofertei depuse sau dacã licitaþia a fost adjudecatã
unui alt ofertant. În baza copiei xerox de pe scrisoarea de comunicare de la Ministerul Apelor,
Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului, ofertantul este obligat sã anunþe banca despre faptul cã nu a
câºtigat licitaþia ºi, ca atare, scrisoarea de garanþie devine nulã.
Valabilitatea scrisorii de garanþie poate fi prelungitã în cazuri excepþionale, la cererea
Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului ºi cu acceptul scris al ofertantului.

Director,
....................................................

Contabil-ºef,
....................................................
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ANEXA Nr. 4
la regulament
ANTET

Nr. ..................... din ....................
MINISTERUL APELOR, PÃDURILOR
ªI PROTECÞIEI MEDIULUI

Direcþia de vânãtoare ºi salmoniculturã

Domnule Preºedinte,
Subscrisa asociaþie (societate) de vânãtoare, cu sediul în ..................., str. .............................
nr. ......, constituitã în baza art. .... din Legea nr. 21/1924 privind persoanele juridice, cu respectarea prevederilor art. 8 lit s) din Legea fondului cinegetic ºi a protecþiei vânatului nr. 103/1996,
având personalitate juridicã obþinutã în baza Sentinþei nr. ................ din ..........................., pronunþatã de ...................................,
solicitãm a lua act ca, în baza prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 103/1996, sã ne
exercitãm dreptul de preemþiune asupra urmãtoarelor fonduri de vânãtoare pe care le-am deþinut
pânã în prezent, în totalitate sau în mare parte din suprafaþa lor:
Nr.
crt.

Numãrul ºi denumirea
fondului de vânãtoare

Suprafaþa totalã
(ha)

Zona geograficã
majoritarã

Preþul de pornire
la licitaþie
(mii lei)

Judeþul
1.
2.
3.
TOTAL JUDEÞ:

Judeþul
1.
2.
3.
TOTAL JUDEÞ:
TOTAL GENERAL:

Menþionãm cã am luat act de Regulamentul privind organizarea ºi desfãºurarea licitaþiilor
pentru stabilirea valorii reale a tarifelor de atribuire în gestiune a fondurilor de vânãtoare ºi cã
dreptul de preemþiune va fi exercitat numai dupã strigarea ultimei oferte. De asemenea, am luat
cunoºtinþã de conþinutul contractului-cadru de gestionare pe care mã oblig sã îl respect.
Cunoscând ceea ce înseamnã falsul în declaraþii ºi efectele declarãrii în fals, declarãm pe
propria rãspundere urmãtoarele:
a) suntem înscriºi în Registrul persoanelor juridice þinut la grefa Tribunalului .........................,
la poziþia nr. ............................../anul ....;
b) Sentinþa nr. .................../..................., pronunþatã de ..........................., în baza cãreia am
obþinut personalitate juridicã, dupã caz Sentinþa nr. ..................., prin care ne-am modificat statutul,
este (ne)opozabilã Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului, întrucât (nu)avem avizul
acestuia, dupã caz, pentru obþinerea personalitãþii juridice sau pentru modificarea statutului
nr. ................ din ................................;
c) asociaþia (societatea) noastrã este constituitã, potrivit actului nr. ................ din .................,
din .......... membri care au calitatea de vânãtor.
De asemenea, la data de 30 septembrie 1999 avem înscriºi în evidenþele noastre un numãr
de ... vânãtori.
Aceºtia provin din:
............................ vânãtori care au obþinut aceastã calitate în urma examenelor organizate;
............................ vânãtori proveniþi prin transfer legal de la alte asociaþii (societãþi);
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d) conform criteriilor stabilite prin Regulamentul privind organizarea ºi desfãºurarea licitaþiilor
pentru stabilirea valorii reale a tarifelor de atribuire în gestiune a fondurilor de vânãtoare, numãrul
de membri vânãtori existenþi la data de 15 octombrie 1999 ne asigurã dreptul de a deþine un
numãr de fonduri de vânãtoare în suprafaþã de .... ha, care este mai micã (mai mare) cu .... ha
decât cea înscrisã iniþial în cerere, situaþia urmând sã fie reglementatã în cadrul procesului de licitare.
Am luat cunoºtinþã de faptul cã declararea în fals a oricãreia dintre datele prevãzute la
lit. a)Ñd) atrage rãspunderea potrivit legii, precum ºi pierderea, în momentul dovedirii falsului, a
dreptului de a gestiona fondurile de vânãtoare a cãror folosinþã am dobândit-o ca efect al acestui
fals.
Data
.............................................................

Reprezentant legal,
.............................................................
(numele, prenumele ºi semnãtura)

ANEXA Nr. 5
la regulament

REGIA NAÞIONALÃ A PÃDURILOR
MINISTERUL APELOR, PÃDURILOR ªI PROTECÞIEI MEDIULUI

Direcþia de vânãtoare ºi salmoniculturã
Domnului Preºedinte al Comisiei de licitaþie
Regia Naþionalã a Pãdurilor, având calitatea de fost gestionar a 30% din fondul cinegetic al
României, în baza art. 12 alin. (1) din Legea fondului cinegetic ºi a protecþiei vânatului
nr. 103/1996, solicitãm sã fim luaþi în evidenþã, pentru exercitarea dreptului de preemþiune, la
licitaþiile publice organizate pentru urmãtoarele fonduri de vânãtoare pe care le-am gestionat în
totalitate sau în mare parte din suprafaþa lor:

Nr.
crt.

Numãrul ºi denumirea
fondului de vânãtoare

Suprafaþa totalã
(ha)

Zona geograficã
majoritarã

Judeþul
1.
2.
3.
TOTAL JUDEÞ:

Judeþul
1.
2.
3.
TOTAL JUDEÞ:
TOTAL GENERAL:

Director general,
..............................................

Preþul de pornire
la licitaþie
(mii lei)
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ANEXA Nr. 6
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PROCES-VERBAL

nr. ................... din .................................
Subsemnaþii ..................................................................., membri ai comisiei de licitaþie pentru
stabilirea valorii reale a tarifelor de atribuire în gestiune a fondurilor de vânãtoare,
astãzi, data de mai sus, în urma organizãrii licitaþiei pentru fondul de vânãtoare nr. .......,
denumit .............................., declarãm câºtigãtor al licitaþiei Asociaþia (Societatea) ..........................
din ................................, str. .................................................... nr. ............, judeþul ....................... .
Titularul dreptului de preemþiune, Asociaþia (Societatea) ..........................................., cu sediul
în ......................................, str. .................................... nr. ........, judeþul ......................., a exercitat
(nu)a exercitat dreptul de preemþiune asupra acestui fond de vânãtoare.
În aceste condiþii fondul de vânãtoare a fost adjudecat de Asociaþia (Societatea) ........... .
Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal, în trei exemplare, câte unul pentru fiecare
parte.
Preºedintele Comisiei de licitaþie,
.........................................................

Ofertant,
.........................................................

Membri,
.........................................................
.........................................................
Titularul dreptului de preemþiune,
.........................................................

MINISTERUL APELOR, PÃDURILOR ªI PROTECÞIEI MEDIULUI

ORDIN
Ministrul apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului,
pentru îndeplinirea atribuþiilor ce revin Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului conform Hotãrârii
Guvernului nr. 104/1999 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului,
în aplicarea prevederilor art. 8 lit. d) din Legea fondului cinegetic ºi a protecþiei vânatului nr. 103/1996, astfel cum
a fost modificat prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 129/1999, ºi ale art. 50 din aceeaºi lege,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ (1) Determinarea valorii reale a tarifelor de
atribuire în gestiune a fondurilor de vânãtoare se face prin
licitaþie publicã deschisã.
(2) Dreptul de preemþiune al vechilor gestionari asupra
fondurilor de vânãtoare se poate exercita numai la valoarea
celei mai mari oferte, rezultatã din licitaþia publicã.
(3) Pentru fondurile de vânãtoare stabilite prin ordin al
ministrului apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului pentru a fi
destinate instruirii viitorilor specialiºti ºi care urmeazã sã se
atribuie instituþiilor de învãþãmânt care au ca obiect de studiu vânatul ºi vânãtoarea, precum ºi pentru cele destinate
cercetãrii ºtiinþifice, nu pot face oferte decât unitãþile cãrora
le-au fost destinate aceste fonduri de vânãtoare.
(4) În cazuri bine justificate, cuantumul tarifelor de atribuire aferente fondurilor de vânãtoare atribuite unitãþilor de
învãþãmânt se poate suporta din fondul de protecþie a
vânatului.
(5) Fondurile de vânãtoare constituite ca rezervaþii de
genofond pot fi atribuite oricãrui gestionar prevãzut de lege,
care face dovada cã:

Ñ are încadrate minimum 3 persoane care sã asigure
ºi paza ºi ocrotirea vânatului;
Ñ are la dispoziþie terenuri din care poate asigura raþiile
de hranã complementarã, necesare pe timp de iarnã pentru
întregul vânat existent pe acel fond de vânãtoare;
Ñ dispune de resurse financiare necesare pentru refacerea potenþialului cinegetic al ecosistemului ºi pentru
menþinerea populaþiilor fiecãrei specii de vânat la nivelurile
considerate optime;
Ñ se obligã sã asigure exercitarea vânãtorii pe fondul
de vânãtoare respectiv numai în condiþiile stabilite, potrivit
legii, de administrator.
(6) Se considerã unitate de profil în domeniul cercetãrii
cinegetice orice unitate care poate face dovada cã:
Ñ dispune de personal angajat specializat în cercetarea,
organizarea ºi dezvoltarea cercetãrii în domeniul cinegetic
ºi foloseºte veniturile realizate în acest scop;
Ñ dispune de baza tehnicã necesarã pentru efectuarea
unor cercetãri.

15

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 573/24.XI.1999
(7) Gestionarea fondurilor de vânãtoare prevãzute la
art. 1 alin. (3) ºi (5) se face pe bazã de contract de gestionare ºi numai în condiþiile regulamentului de gestionare
a acestora, aprobat prin ordin al ministrului apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului.
Art. 2. Ñ (1) Tarifele unitare minime de la care se
porneºte la determinarea prin licitaþie publicã a valorii reale
a tarifelor de atribuire în gestiune a fondurilor de vânãtoare
sunt prevãzute, pentru fiecare categorie de teren, în anexa
nr. 1.
(2) Metodologia de calcul al valorii tarifelor minime de
pornire pentru determinarea prin licitaþie publicã a valorii
reale de atribuire a fondurilor de vânãtoare prevãzute la
art. 1 alin. (1) este prevãzutã în anexa nr. 2.
Art. 3. Ñ (1) Modul de organizare a licitaþiilor ºi procedura de desfãºurare a acestora se aprobã prin ordin al
ministrului apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului.

(2) Criteriile generale de atribuire în gestiune a fondurilor de vânãtoare, altele decât cele prevãzute la art. 1, se
stabilesc prin ordin al ministrului apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului.
Art. 4. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezentul ordin.
Art. 5. Ñ Direcþia de vânãtoare ºi salmoniculturã din
cadrul Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului
rãspunde de difuzarea ºi controlul aplicãrii acestui ordin, iar
oficiile cinegetice teritoriale, de punerea lui în aplicare.
Art. 6. Ñ La data publicãrii în Monitorul Oficial al
României, Partea I, a prezentului ordin se anuleazã Ordinul
ministrului apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului
nr. 793/1998, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 470 din 8 decembrie 1998.

Ministrul apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului,
Romicã Tomescu
Bucureºti, 26 octombrie 1999.
Nr. 965.

ANEXA Nr. 1

LISTA

cuprinzând tarifele unitare care se vor folosi pentru calculul valorii minime
a unui fond de vânãtoare, de la care începe licitaþia pentru atribuirea în gestiune
a fondurilor de vânãtoare ce urmeazã sã fie atribuite în procente de 30% ºi, respectiv,
68% Regiei Naþionale a Pãdurilor ºi organizaþiilor vânãtoreºti legal constituite
Nr.
crt.

Folosinþa de bazã
a terenurilor
care compun
fondurile de vânãtoare

1. Luciu de apã (cursuri de apã,
canale, bãlþi, lacuri etc.)
2. Arabil, fâneþe, vii, livezi etc.
3. Pãºuni ºi izlazuri
4. Pãdure

5. Gol de munte

Specii de bazã
de vânat existente

Cu vânat de pasaj
Fãrã vânat de pasaj
Cãprior, iepure, fazan
Vânat sporadic
Mistreþ, cãprior, iepure, fazan
Mistreþ, cerb comun, cerb lopãtar,
cãprior, iepure, fazan
Mistreþ, cãprior, iepure
Mistreþ, cerb comun, cãprior, iepure
Mistreþ, cerb comun, urs,
cocoº de munte, cãprior
Fãrã caprã neagrã
Cu caprã neagrã

Valoarea
tarifului
unitar
(lei/ha)

1.000
20
300
20
1.200
1.600
900
1.300
1.500
100
800
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conþinând metodologia de calcul al valorii minime de la care se porneºte la determinarea
prin licitaþie a tarifului de atribuire în gestiune pentru fondul de vânãtoare
nr. ..........................., denumit ........................
Nr.
crt.

Folosinþa de bazã
a terenurilor

Specii de bazã
de vânat existente

1. Luciu de apã (cursuri
de apã, canale, bãlþi,
lacuri etc.)
2. Arabil, fâneþe, vii,
livezi etc.
3. Pãºuni ºi izlazuri
4. Pãdure

5. Gol de munte

Suprafaþa ocupatã
pe categoria
de folosinþã*)
(ha)

Tariful
unitar
(lei/ha)

Cu vânat de pasaj
Fãrã vânat de pasaj

Tariful
total
(lei)

1.000
20

Cãprior, iepure, fazan

300

Vânat sporadic
Mistreþ, cãprior,
iepure, fazan
Mistreþ, cerb comun,
cerb lopãtar, cãprior,
iepure, fazan
Mistreþ, cãprior, iepure
Mistreþ, cerb comun,
cãprior, iepure
Mistreþ, cerb comun, urs,
cocoº de munte, cãprior
Fãrã caprã neagrã
Cu caprã neagrã

20
1.200
1.600

900
1.300
1.500
100
800

*) Se vor completa numai rubricile corespunzãtoare speciilor de vânat existente în fondul respectiv.
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