CRITERII DE ANGAJARE A PERSONALULUI AGVPS DIN
ROMÂNIA ŞI AL ORGANIZAŢIILOR AFILIATE LA ACEASTA

Art. 1. Angajarea directorului general al A.G.V.P.S. din România se face la
propunerea Consiliului A.G.V.P.S., cu aprobarea Congresului A.G.V.P.S. din România, din
categoria persoanelor cu pregătire superioară de specialitate, vechime de minimum 15 ani
în activitatea asociaţiilor de vânători şi/sau pescari sportivi şi merite profesionale deosebite,
cunoscute şi recunoscute de cei ce propun şi de cei ce aprobă angajarea;
Art. 2. (1) Angajarea personalului A.G.V.P.S. din România şi al organizaţiilor afiliate
la aceasta se face pe bază de concurs organizat pe post, după efectuarea publicităţii necesare în
acest sens;
(2) În situaţii de excepţie, personalul A.G.V.P.S. şi al asociaţiilor afiliate poate fi
angajat şi în mod direct, cu aprobarea Consiliilor, numai dacă cei în cauză corespund din punct
de vedere al pregătirii profesionale;
(3) Prin excepţie de la alin. (1) şi (2), directorii asociaţiilor afiliate pot fi angajaţi şi în
mod direct, dar numai cu aprobarea Adunării Generale a asociaţiei, la propunerea Consiliului
asociaţiei, dacă au pregătire superioară de specialitate.
Art. 3. Se consideră corespunzători funcţiilor de mai jos, următorii:
a) paznicii de vânătoare şi/sau pescuit, piscicultorii, fazanierii şi alte categorii de
muncitori calificaţi, dacă au absolvit o şcoală profesională în specialitate, un liceu de
specialitate ori au pregătire superioară în specialitate, situaţie atestată prin prezentarea
diplomei de absolvire în original, în cazul paznicilor de vânătoare; o condiţie esenţială o
constituie locul de domiciliu, care trebuie să fie în interiorul limitelor fondului cinegetic
respectiv ori limitrof acestuia;
b) secretarii de filiale/cluburi şi tehnicienii, dacă au absolvit un liceu de specialitate, o
şcoală tehnică postliceală de specialitate, colegiul cinegetic sau facultatea de silvicultură ori de
piscicultură, după caz;
c) economiştii şi contabilii care sunt autorizaţi sau sunt experţi contabili;
d) directorii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
 au vârsta de minimum de 25 de ani;
 au studii superioare de specialitate sau studii superioare în altă specialitate ori studii
medii de specialitate, în cele două cazuri din urmă fiind necesară şi îndeplinirea,
pentru o perioadă de cel puţin 5 ani, a unor atribuţii concrete de conducere a unei
activităţi de vânătoare şi/sau de pescuit sportiv, după caz;
 au calitatea de vânător şi/sau de pescar sportiv de minimum 5 ani, în cadrul unei
asociaţii afiliate la A.G.V.P.S.;
 sunt cunoscuţi ca persoane cu o conduită corectă şi nu au suferit condamnări care
să-i facă incompatibili cu funcţia de administrator;
 acceptă angajarea pe perioadă nedeterminată, cu perioadă de probă de 90 zile, la
finele căreia, dacă s-au dovedit corespunzători, contractul individual de muncă

continuă; dacă s-au dovedit necorespunzători, contractul individual de muncă
încetează la simpla notificare a angajatorului, după evaluarea prealabilă a activităţii
desfăşurate, conform procedurii de evaluare stabilite la nivel naţional;
 nu au depăşit la angajare vârsta maximă de 70 de ani.
Art. 4. În situaţia în care candidaţii înscrişi pentru ocuparea unui post nu îndeplinesc
criteriile stabilite mai sus, va fi organizat un nou concurs în acelaşi scop. Dacă situaţia se
repetă, în lipsă de candidaţi care să corespundă criteriilor de angajare pe post, se pot face
derogări de la vechimea ca vânător sau ca pescar sportiv şi de la obligativitatea vechimii
minime în muncă de conducere a unei activităţi de specialitate, dar nu şi de la studii, cu
aprobarea prealabilă a Adunării Generale în acest sens.
Art. 5. Prin excepţie de la prevederile de mai sus, în cazul asociaţiilor care au în
gestiune un număr de numai 1-3 fonduri de vânătoare se poate angaja ca director, prin cumul
de funcţii, directorul unei alte asociaţii afiliate din localitate sau din judeţ.
Alte cerinţe în plus, faţă de criteriile precizate mai sus, se pot stabili de fiecare
Consiliu de asociaţie, dar fără discriminări ori interese neprincipiale, cum ar fi interesul
eliminării unor candidaţi ori al favorizării acestora.

