Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Ordin nr. 216/2008
din 27/03/2008
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 291 din
15/04/2008
privind aprobarea Criteriilor de acordare a licenţei pentru
gestionarii fondurilor de vânătoare

Având în vedere Avizul Consiliului Naţional de Vânătoare nr. 1/2007 şi Referatul de aprobare nr. 248.017 din 21
septembrie 2007,
în temeiul prevederilor art. 1 lit. o) şi ale art. 6 alin. (1) lit. o) şi p) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:
Art. 1. - Se aprobă Criteriile de acordare a licenţei pentru gestionarii fondurilor de vânătoare, prevăzute în anexa nr.
1.
Art. 2. - Conducătorul structurii care coordonează activitatea cinegetică din cadrul autorităţii publice centrale care
răspunde de silvicultură este abilitat să acorde şi să retragă, în condiţiile legii şi ale prezentului ordin, licenţa pentru
gestionarii fondurilor de vânătoare.
Art. 3. - Modelul cererii de licenţiere este prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 4. - (1) În cazul în care se constată că după acordarea licenţei nu mai sunt îndeplinite una sau mai multe dintre
condiţiile de licenţiere, licenţa se retrage dacă nu sunt remediate deficienţele în termen de maximum 30 de zile de la
data constatării.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) se acordă un termen de 60 de zile în situaţia angajării de personal şi
dotării cu armament corespunzător.
Art. 5. - Personalul împuternicit din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi cel din structurile
teritoriale subordonate verifică anual modul de îndeplinire a condiţiilor de licenţiere.
Art. 6. - Modelul licenţei este prevăzut în anexa nr. 3.
Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr.
93/2003 pentru stabilirea Criteriilor de acordare a licenţei de funcţionare pentru gestionarii fondurilor de vânătoare,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 11 martie 2003, se abrogă.
Art. 8. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Dacian Cioloş
Bucureşti, 27 martie 2008.
Nr. 216.
ANEXA Nr. 1
CRITERIILE
de acordare a licenţei pentru gestionarii fondurilor de vânătoare
ANEXA Nr. 2
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumirea solicitantului: .........................
│
│Adresa: ...........................................
│
│Numărul şi data înregistrării: ...../..............
│
│
│
│
CERERE
│
│
│
│
Subscrisa ........................................, persoană juridică română, reprezentată│
│prin ........................, în calitate de ........................., cu sediul în
│
│.........................., având ca scop menţionat în statut ...............................│
│............................................................................................,│
│solicit prin prezenta eliberarea licenţei, în conformitate cu prevederile Legii vânătorii şi │
│a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
│
│
Alăturat anexăm următoarele documente prin care se face dovada îndeplinirii criteriilor de│

│licenţiere prevăzute de Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 216/2008: │
│
1. .............................
│
│
2. .............................
│
│
3. .............................
│
│
.................................
│
│
.................................
│
│
│
│
Data ....................
Împuternicit,
│
│
............................. │
│
(numele şi semnătura)
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

ANEXA Nr. 3
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
│
│DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT FOND FORESTIER, FUNCIAR ŞI CINEGETIC
│
│
│
│
IMAGINE
│
│
│
│
______/___.___.______ │
│
│
│
LICENŢĂ
│
│
Nr. ...........................
│
│
│
│
În temeiul prevederilor Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, │
│cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului agriculturii şi
│
│dezvoltării rurale nr. 216/2008 privind aprobarea Criteriilor de acordare a licenţei pentru │
│gestionarii fondurilor de vânătoare,
│
│ după analiza documentelor anexate cererii de acordare a licenţei, formulate de ...........,│
│cu sediul în ...............................................................................,│
│înregistrată sub nr. ............ din data ...........................,
│
│
....................................................................................
│
│
(autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură)
│
│
acordă prezenta licenţă pentru ...........................................................│
│...................................., cu sediul în .........................................,│
│care dă dreptul titularului de a gestiona fauna de interes cinegetic, în condiţiile legii şi│
│ale reglementărilor speciale.
│
│
Prezenta licenţă a fost emisă în două exemplare, din care unul pentru emitent, iar
│
│celălalt pentru ........................................................................... │
│
│
│
Bucureşti
Director general,
│
│
................................│
│
(numele şi semnătura)
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Ministerul Mediului şi Pădurilor
Ordin nr. 294/2010
din 03/03/2010
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 165 din
15/03/2010
pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului
agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 216/2008 privind
aprobarea Criteriilor de acordare a licenţei pentru
gestionarii fondurilor cinegetice

În temeiul prevederilor art. 1 lit. o) şi ale art. 6 alin. (1) lit. o) şi p) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr.
1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor,
ministrul mediului şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 216/2008 privind aprobarea Criteriilor de
acordare a licenţei pentru gestionarii fondurilor cinegetice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291
în 15 aprilie 2008, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezentul ordin.
Art. II. - Licenţele emise de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, având modelul aprobat prin Ordinul ministrului
agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 216/2008 privind aprobarea Criteriilor de acordare a licenţei pentru gestionarii
fondurilor cinegetice, îşi păstrează valabilitatea.
Art. III. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul mediului şi pădurilor,
Laszlo Borbely
Bucureşti, 3 martie 2010.
Nr. 294.
ANEXĂ
(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 216/2008)
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
│
│
STEMĂ
│
│
│
│
...../... ... ........
│
│
│
│
LICENŢĂ
│
│
Nr. .....
│
│
│
│
În temeiul prevederilor Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu
│
│modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării
│
│rurale nr. 216/2008 privind aprobarea Criteriilor de acordare a licenţei pentru gestionarii fondurilor │
│cinegetice, cu modificările ulterioare,
│
│
după analiza documentelor anexate cererii de acordare a licenţei, formulate de .....................,│
│cu sediul în .........................., înregistrată sub nr. ............. din data ..................,│
│
.....................................................................................................│
│
(autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură)
│
│
acordă prezenta licenţă pentru .....................................................................,│
│cu sediul în ......................................, care dă dreptul titularului de a gestiona fauna
│
│de interes cinegetic, în condiţiile legii şi ale reglementărilor speciale.
│
│
Prezenta licenţă a fost emisă în două exemplare, dintre care unul pentru emitent, iar celălalt pentru│
│........................................................................................................│
│
│
│
Bucureşti
Ministrul mediului şi pădurilor,
│
│
....................................
│
│
(numele şi prenumele)
│
│
....................................
│
│
(semnătura)
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

