CRITERII DE ACORDARE A ORDINULUI SFÂNTUL EUSTAŢIU,
A DIPLOMEI DE MEMBRU DE ONOARE AL AGVPS DIN ROMÂNIA
ŞI A DIPLOMEI DE MERIT
Art. 1. Ordinul Sfântul Eustaţiu este distincţia supremă, acordată de Congresul AGVPS din
România, membrilor asociaţiilor afiliate, membrilor individuali şi unor înalte personalităţi ale lumii
cinegetice şi halieutice din ţară sau din străinătate, dacă aceştia au dobândit, în prealabil, diploma de
„Membru de onoare al AGVPS din România” şi şi-au adus ori îşi aduc în continuare, un aport de excepţie,
concret şi eficient, în domeniul culturii cinegetice şi halieutice sau al soluţionării unor probleme majore, de
interes naţional şi/sau internaţional, în domeniul vânătorii şi/sau al pescuitului recreativ-sportiv.
Acordarea Ordinului Sfântul Eustaţiu este însoţită de eliberarea nominală a brevetului prin
care se confirmă identitatea persoanei căruia i s-a acordat ordinul.
Art. 2. Diploma de „Membru de onoare” al AGVPS din România se acordă membrilor de
onoare ai asociaţiilor afiliate, membrilor individuali şi unor personalităţi ale lumii cinegetice şi halieutice
din ţara sau din străinătate, dacă şi-au adus ori îşi aduc un aport deosebit la cultura cinegetică şi halieutică
din România, precum şi la rezolvarea unor obiective importante, de interes general pentru AGVPS,
membri săi şi membri asociaţiilor afiliate. Diploma de Membru de onoare al AGVPS din România se
mai acordă membrilor de onoare ai organizaţiilor afiliate care au lucrat cu continuitate, ca angajaţi ori
onorifici în conducerea AGVPS şi a asociaţiilor afiliate peste 40 de ani, exclusiv în domeniul cinegetic
sau halieutic.
Diploma de Membru de onoare al AGVPS din România este însoţită de Medalia de
Membru de onoare al AGVPS.
Art. 3. Diploma de merit a AGVPS din România se acordă membrilor asociaţiilor afiliate,
membrilor individuali, unor personalităţi ale lumii cinegetice şi halieutice din ţară şi străinătate, unor
reprezentanţi de seamă ai asociaţiilor similare din străinătate care vizitează şi colaborează îndeaproape cu
reprezentanţii AGVPS din România şi altor personalităţi din ţară sau străinătate, care şi-au adus sau îşi
aduc contribuţia la soluţionarea unor probleme de interes comun sau reciproc, dacă este cazul. Diploma
de merit se mai acordă angajaţilor AGVPS şi ai asociaţiilor afiliate, precum şi preşedinţilor asociaţiilor
afiliate, care au activat, cu continuitate, peste 25 de ani, în cadrul asociaţiilor afiliate.
Diploma de merit va fi însoţită de medalia de merit, inscripţionată cu numele celi medaliat şi
anul acordării
Art. 4. Propunerile pentru acordarea distincţiilor de merit precizate mai sus se fac la nivelul
Consiliului AGVPS, care le analizează, le dezbate şi avizează sau nu, în mod argumentat, înaintând
propunerile sale Congresului AGVPS din România.
Diploma de merit a AGVPS poate fi acordată operativ, când este urgent acest fapt, de către
Consiliul AGVPS, apoi o va supune ratificării primului Congres al AGVPS.
Art. 5. Deţinătorilor Ordinului Sfântul Eustaţiu, Diplomei de „Membru de onoare al
AGVPS” şi Diplomei de merit a AGVPS li se înscriu distincţiile în carnetele de membru-vânător şi/sau
membru pescar sportiv. Deţinătorii Ordinului Sfântul Eustaţiu şi ai Diplomei de Membru de onoare
al AGVPS se bucură de drepturile prevăzute în statutule asociaţiilor afiliate pentru membrii acestora,
dacă au calitatea de vânători şi/sau de pescari sportivi, după caz, condiţionat de posibilităţile şi acordul
prealabil al conducerilor respectivelor asociaţii afiliate.
Art. 6. Prin Hotărârea Congresului AGVPS din 30 mai 2015, prezentele criterii devin obligatorii
de respectat de către AGVPS şi de toate asociaţiile afiliate la AGVPS din România.

