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1. SCOP
Stabilirea modalităţilor şi a responsabilităţilor privind desfăşurarea activităţii în cadrul
Fondului Cinegetic nr. 63, Pietroasa.
2. TERMENI
 Fondul cinegetic naţional cuprinde vânatul, care a fost şi a rămas bun public, şi biotopul
acestuia; unitatea de gospodărire cinegetică este constituită din fauna de interes cinegetic
şi suprafaţa de teren, indiferent de categoria cestuia, indiferent de proprietar şi astfel
delimitată încât să asigure o stabilitate cât mai mare faunei de interes cinegetic în
interiorul său.
 Drept de vânătoare – dreptul persoanei fizice sau juridice, proprietară a terenurilor pe
care sunt arondate fonduri de vânătoare, de a beneficia, direct sau indirect, de gestiunea
fondului, dacă este licenţiată
3. DESCRIEREA PROCEDURII:
3.1. Activitatea care se desfăşoară în Fondul Cinegetic, didactic/cercetare, este
coordonată de către un cadru didactic „responsabilul fondului cinegetic”, deţinător al permisului
de port-armă numit de gestionarul fondului de vânătoare (Universitatea Oradea), de regulă
titularul disciplinei „Cultura vânatului”.
3.2. Personalul implicat în gospodărirea fondului de vânătoare este reprezentat de
responsabilul de fond (cadru didactic), 1-3 paznici de vânătoare deţinători ai permisului de
vânătoare cu studii de specialitate (minim studii medii în silvicultură sau colegiu cinegetic),
administrator facultate şi studenţii programului de studii: Silvicultură, din anul în care se
studiază diciplina „Cultura Vânatului”.
3.3. Gestionarul este obligat conform legii, să asigure gospodărirea faunei de interes
cinegetic, cu respectarea principiului durabilităţii, pe baza studiilor de evaluare şi a planurilor de
management de specialitate, întocmite pentru fiecare fond de vânătoare, pentru perioada de
valabilitate a contractului de gestionare.
3.4. Activităţile care se desfăşoară în cadrul Fondului cinegetic:
3.4.1. Asigurarea liniştii şi securităţii vânatului cu păr şi pene;
3.4.2. Amenajarea de hrănitori, sărării şi scăldători în cuprinsul fondului de
vânătoare;
3.4.3. Asigurarea hranei complementare a vânatului (frunzare, fibroase şi
concentrate).
3.4.4. Controlarea stării de sănătate a inventarului cinegetic şi aplicarea măsurilor
profilactice stabilite de medicul veterinar;
3.4.5. Evaluarea, inventarierea şi selecţia efectivului cinegetic;
3.4.6. Realizarea de populări şi repopulări de specii de animale şi păsări destinate
vânătorii; (dacă este cazul);
3.4.7. Asigurarea condiţiilor optime de reproducere şi creştere a tineretului;
3.4.8. Combaterea prin orice mijloace a braconajului;
3.4.9. Recoltarea cotei anuale aprobate de Ministerul Mediului şi Pădurilor.
3.5. Toate aceste acţiunii se fac în prezenţa responsabilului de fond cinegetic prin
implicarea directă a studenţilor, acţiuni care reprezintă de fapt lucrările practice ale disciplinei
„Cultura vanatului”.
3.6. Pot exercita vânătoarea numai pe bază de autorizaţii de vânătoare eliberate de
gestionar conform legii 407/2006 (art. 32), cu modificările şi completările ulterioare, studenţii
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din unităţile de învăţământ abilitate, în care se studiază ca disciplină, în cadrul programului de
instruire, vânatul şi vânătoarea, pe fondurile de vânătoare gestionate de acestea.
Pentru a asigura respectarea cerinţele referitoare la sistemul de control intern, autorizaţiile
de vânătoare vor fi vizate de către conducerea Universităţii (rector sau prorectorul de resort). De
asemenea conducerea Universităţii din Oradea şi respectiv Direcţia General Administrativă vor
urmări în mod permanent modul cum se derulează activităţile didactice şi economico-financiare
în cadrul fondului de vânătoare.
3.7. Autorizaţiile de vânătoare pot fi individuale sau colective.
3.8. Formularele autorizaţiilor de vânătoare, individuale sau colective, sunt documente cu
regim special, emise şi înseriate de administrator, conform modelului şi reglementărilor emise de
acesta.
3.9. Autorizaţia de vânătoare eliberată de gestionar dă dreptul titularului acesteia de a
vâna exemplarele pentru care a fost eliberată autorizaţia, pe terenurile incluse în fondul de
vânătoare respectiv, indiferent de categoria de proprietate şi de proprietarul acestora.
3.10. Pentru toţi studenţii inclusiv pentru cei care sunt membrii vânători ai unor asociaţii
de vânătoare cadrul didactic responsabil de fond cinegetic face instructaje de mânuire a
armamentului cu verificarea însuşirii acestora, consemnarea în fişele de protecţie a muncii, şi
semnarea fişelor inaintea participării la partidele de vânătoare.
3.11. La toate acţiunile de vânătoare (inclusiv vânătorile individuale) responsabilul de
fond cinegetic însoţeşte vânătorii (vânătorul), face instruirea acestora în ceea ce priveşte etica
vânătorească conform legii în vigoare, utilizarea armelor şi a muniţiei corespunzătoare speciei
pentru care este emisă autorizaţia de vânătoare.
3.12. Vânatul recoltat se valorifică contra cost conform tarifelor valabile pe piaţă la
momentul valorificării. Preţurile de valorificare pentru produsele obţinute în urma activităţii de
vânătoare se propun de către conducerea facultăţii şi se aprobă, conform competenţelor, de către
Consiliul de Administraţie şi respectiv Senatul Universităţii.
3.13. Vânătoarea în parcurile naturale este permisă numai în afara zonelor de conservare
specială, care se constituie şi ca zone de linişte pentru fauna de interes cinegetic, în limita cotei
de recoltă, avizată de consiliile ştiinţifice ale parcurilor pentru fiecare fond de vânătoare care se
suprapune parţial sau total unui parc natural, anterior aprobării acestora de către administrator şi
cu respectarea tuturor condiţiilor prevăzute în planurile de management şi în regulamentele
ariilor naturale protejate, prioritar vânătorilor care au domiciliul în unităţile administrativteritoriale aflate, total sau parţial, în parcul natural.
3.14. Vânătoarea în rezervaţiile naturale de tip faunistic este permisă numai la acele
specii care nu fac obiectul protecţiei în aria naturală protejată şi cu respectarea tuturor condiţiilor
prevăzute în planurile de management şi în regulamentul ariei naturale protejate.
Pentru a se asigura condiţiile de rentabilitate a fonduluui de vânătoare conducerea
Facultăţii de Protecţia Mediului şi a Direcţiei General Administrative vor urmări ca pe baza
inventarierii şi evaluării fondului de vânătoare să se conducă evidenţa tehnico- operativă şi
gestionară a acestuia. Se vor întocmi documentele corespunzătoare de intrare/ieşire din gestiune
a vânatului şi, de asemenea, documentele de livrare (avize de expediere facturi) în cazul
livrării/vânzării produselor.
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4. RESPONSABILITĂŢI:
4.1. Responsabilul fondului cinegetic este răspunzător pentru implementarea şi
menţinerea acestei proceduri.
4.2. De asemenea responsabilul fondului cinegetic răspunde de:
• Instruirea persoanelor care participă la partidele de vânătoare individuale, sau în
grup în ceea ce priveşte protecţia muncii, (instructajul introductiv general,
instructaj la locul de muncă – fondul cinegetic, instructajul periodic) a mediului şi
normelor PSI, Anexa 1.
• Urmăreşte şi răspunde de respecterea eticii vânătoreşti, utilizarea armei şi a
muniţiei corespunzătoare speciei pentru care a fost emisă autorizaţia de vânătoare.
• Asigură instruirea studenţilor şi a colaboratorilor verificând personal modul de
cunoaştere şi respectare a regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a
incendiilor.
• Efectuarea corectă a lucrării de evaluare a vânatului.
• Acoperirea cheltuielilor efectuate cu gospodărirea fondului cinegetic prin
valorificarea vânatului recoltat.
• Întocmirea fişei postului pentru paznicii de vânătoare, urmărirea îndeplinirii
corecte şi la timp a sarcinilor de serviciu pe care le au.
• Respectarea legislaţiei privind vânătoarea.
• Respectarea orarului şi a programului de activitate.
• Eliberarea autorizaţiilor de vânătoare.
• Rentabilizarea activităţii desfăşurate în cadrul fondului.
• Deplasarea studenţilor de la sediul Facultăţii de Protecţia Mediului la Fondul
cinegetic în condiţii de siguranţă (cu respectarea normelor de protecţia muncii în
vigoare).
4.3. Paznicii de vânătoare sunt răspunzători de:
• Paza fondului cinegetic şi a dotărilor aferente acestuia.
• Supravegherea creşterii, dezvoltării şi înmulţirii vânatului, urmărind realizarea
bonităţii optime a fondului de vânătoare prin paza corectă a fondului cinegetic,
asigurarea hranei suplimentare a vânatului, menţinerea sănătăţii speciilor de
vânat, combaterea răpitoarelor şi a braconajului.
• Efectuarea observaţiilor privind vânatul şi a celorlate activităţi cu caracter
cinegetic şi menţionarea lor în fişele de observaţii precum şi în condica de
serviciu.
• Actele de braconaj vor fi raportate imediat responsabilului fondului cinegetic,
conducerii Universităţii/Facultăţii şi Poliţiei. Conform legii infracţiunea de
braconaj se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani sau cu amendă de la 5.000
lei la 25.000 lei.
4.4. Administratorul Facultăţii de Protecţia Mediului răspunde de:
• Păstrarea armelor de vânătoare şi a muniţiei conform legilor în vigoare.
• Inventarul fondului cinegetic (mijloace fixe si obiecte de inventar).
• Întocmirea pontajelor paznicilor de vânătoare.
• Acoperirea cheltuielilor efectuate cu fondul (împreună cu responsabilul de fond).
• Rentabilizarea din punct de vedere economic a fondului.
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4.5. Prorectorul responsabil cu managementul resurselor materiale şi patrimoniu,
Directorul administrativ al Universităţii, Decanul Facultăţii de Protecţia Mediului, Directorul
Departamentului de Silvicultură şi Inginerie Forestieră răspund de „Verificarea respectării
acestei proceduri”.
5. REFERINŢE:
- Legea 407/2006, publicată în Monitorul Oficial al României partea I nr. 944 din
22.11.2006 cu modificările şi completările ulterioare
- OUG nr. 102 din 2010 pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a
protecţiei fondului cinegetic nr. 407 2006
6. MODIFICAREA PROCEDURII
6.1. Responsabilitatea pentru propuneri de modificare a procedurii îi revine prorectorului
cu M.R.M.P., Facultăţii de Protecţia Mediului şi Preşedintelui Comisiei pentru valorificarea şi
administrarea patrimoniului a Senatului universitar.
6.2. Reviziile sunt avizate de Consiliul de Administraţie şi aprobate de Senatul
Universităţii.
7. ANEXE
Anexa 1 – Instrucţiuni proprii de sănătate şi securitate în muncă pentru activitatea de
vânătoare
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Anexa 1

INSTRUCŢIUNI DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ SPECIFICE
PENTRU ACTIVITATEA DE VÂNĂTOARE
Elaborate de Biroul P.S.I. şi P.M.
1. Vânătoarea se va realiza numai în mod organizat, pe bază de autorizaţii emise şi
înseriate de gestionarul fondului de vânătoare, în conformitate cu reglementările
autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
2. Organizatorul de vânătoare are următoarele obligaţii:
2.1. Verifică permisele de vânătoare şi de port armă ale vânătorilor.
2.2. Verifică dacă armele şi muniţia corespund speciilor de vânat pentru care se
organizează vânătoarea.
2.3. Efectuează instructajul pe linie de sănătate şi securitate în muncă de vânătoare,
înainte de începerea vânătorii.
2.4. Informează şi instruieşte vânătorii asupra semnalelor sonore, de începere şi încetare a
goanei precum şi a tirului, utilizate în timpul vânătorii.
2.5. Informează vânătorii şi gonaşii asupra pericolelor care pot fi întâlnite pe terenul de
vânătoare: zone abrupte, stâncării, grohotişuri, ape curgătoare, canale, mlaştini, arbori
aninaţi, etc.
2.6. Interzice exercitarea vânătorii de către persoane aflate sub influenţa acoolului
precum şi consumul de alcool în timpul vânătorii.
2.7. Stabileşte amplasarea vânătorilor în stand şi informează fiecare vânător asupra
poziţiei ocupate de vecini şi, în funcţie de situaţie, asupra poziţiei vânătorilor amplasaţi
pe flancuri.
2.8. Stabileşte direcţiile şi unghiurile de tragere, reperele între care se permite tirul,
precum şi interdicţiile de tragere în funcţie de amplasarea vânătorilor în standuri.
2.9. Pentru vânătorile colective la goană, se stabileşte componenţa echipelor de gonaşi şi
conducătorii acestora în funcţie de tipul de vânat şi instruieşte asupra modului de
desfăşurare a fiecărei goane.
2.10. Interzice folosirea altor câini ăn afara celor din rasele admise la vânătoare.
2.11. Anunţă prin semnale sonore începerea şi încetarea goanei, precum şi a tirului.
2.12. Aprobă constituirea echipei pentru urmărirea vânatului rănit.
2.13. Organizează şi supraveghează transportul vânatului mare împuşcat până la mijlocul
de transport.
3. Se interzice organizarea vânătorii în condiţii de vânt puternic sau furtună, precum şi
urmărirea vânatului mare rănit (urs, mistreţ) în condiţii de lipsă de vizibilitate.
4. Se interzice folosirea armelor care nu sunt autorizate pentru vânătoare în România.
Armele destinate practicării vânătorii sunt supuse regimului stabilit de Legea nr. 17/1996
privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor.
5. Arma de vânătoare descărcată, curăţată şi introdusă în toc precum şi muniţia se
păstrază numai în locuri asigurate conform legislaţiei în vigoare.
6. Arma de vânătoare se foloseşte numai pe terenurile de vânătoare pentru recoltarea
vânatului şi combaterea dăunătorilor vânatului. Ea se transportă descărcată şi introdusă în
toc.
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7. La vânătoare se vor folosi numai armele care sunt în perfectă stare de funcţionare, fără
defecţiuni sau improvizaţii, iar muniţia trebuie să fie corespunzătoare tipului şi calibrului
armei respective. Se interzice utilizarea alicelor cu diametru mai mare de 5 mm.
8. Este interzisă:
⇒ Acoperirea la gură a ţevilor cu mâna;
⇒ Folosirea armei ca baston pentru lovirea vânatului, susţinerea vecinilor sau sprijinirea
vânătorului;
⇒ Lovirea armei de arbori, stânci sau alte obiecte dure;
⇒ Forţarea armei pentru închidere după introducerea cartuşului;
⇒ Scoaterea cartuşelor nepercutante, care rămân blocate pe ţeavă prin introducerea unei
vergi şi baterea acesteia, în această situaţie cartuşele se scot cu extractorul;
⇒ Jocul sau îndreptarea armei spre persoane chiar dacă aceasta este descărcată;
⇒ Aşezarea armei pe pământ, pe obiecte care nu asigură susţinerea sau agăţată de
crengile arborilor în timpul odihnei sau a mesei;
⇒ Declanşarea focului asupra vânatului în mişcare, pe jos la ridicare sau în zbor, înainte
ca vânătorul să se asigure că nu există pericol de accidentare sau ricoşarea
încărcăturii;
⇒ Declanşarea focului când între linia de ochire şi cea formată cu alte persoane, unghiul
este de 45 de grade.
9. La vânătorile individuale, vânătorii vor respecta următoarele reguli în vederea evitării
accidentelor:
Înainte de încărcarea armei se va controla dacă mecanismul de declanşare a focului şi
dispozitivul de asigurare funcţionează normal şi dacă ţevile nu sunt înfundate, se curăţă
ţevile de eventualele depuneri de frunze, pământ sau zăpadă;
9.1. Încărcarea armei se face la aşezarea vânătorului în stand după ce se asigură că pe
direcţia de tragere nu se află alte persoane şi se poartă frântă pe mână până la apariţia
vânatului;
9.2. Încărcarea armei basculate, se va face ţinânduse ţevile îndreptate în jos, închiderea
făcându-se prin ridicarea patului;
9.3. Carabinele se alimentează ţinându-se ţeava în sus, după care acesta se îndraptă spre
pământ, manevrând apoi închizătorul pentru introducerea cartuşului în ţeavă;
9.4. În timpul încărcării vânătorul se va asigura că în direcţia ţevilor nu există persoane,
imediat după încărcare arma va fi asigurată, putându-se purta în continuare cu ţeava în
sus;
9.5. În caz de rateu nu se deschide arma imediat, ci se va ţine cel puţin un minut cu ţevile
îndreptate spre pământ, în direcţia dinainte verificată;
9.6. Tirul cu arma cu glonţ sau cu proiectil tip BRENEKE, este permis numai după ce
vânătorul s-a asigurat că glontele după străpungerea sau trecerea pe lângă vânat nu va
prezenta pericol de ricoşare şi accidentare;
9.7. Înainte de asigurarea siguranţei şi declanşarea focului asupra vânatului, vânătorul se
va asigura că pe direcţia lui de tragere nu sunt persoane;
9.8. Declanşarea focului se va face numai după identificarea precisă a vânatului;
9.9. Declanşarea focului asupra vânatului în mişcare pe jos, la ridicare sau în zbor, se va
face numai după asigurarea că, prin ricoşare nu pot fi provocate accidente.
10. La vânătorile colective, pe lângă normele de la vânătorile individuale se vor mai
respecta următoarele norme:
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10.1. La intrarea şi aşezarea în stand, vânătorul trebuie să cunoască locul de amplasare al
vecinilor, cât şi a celor după flancuri;
10.2. Încărcarea armei se va face numai în stand după ce toţi vânătorii şi-au ocupat
locurile indicate de organizatori şi s-a dat semnalul de începere a goanei, arma se
descarcă tot în stand după semnalul de încetare a goanei;
10.3. Vânatul căzut se va ridica după încetarea goanei, se interzice părăsirea standului în
timpul vânătorii; urmărirea vânatului rănit se va face numai cu aprobarea organizatorului
şi numai după terminarea goanei;
10.4 În timpul deplasării de la un stand la altul, în intervalul dintre goane, arma se va
transporta frântă şi descărcată;
10.5. Vânătorii aşezaţi pe flanc nu au voie să tragă spre linia standurilor şi nici paralel cu
acesta;
10.6. Vânătorul nu va mai trage în faţă când gonaşii au ajuns la 200 m de linia standului,
când se folosesc arme cu alice şi la 500 m când se folosesc arme cu glonţ sau carţuş tip
BRENEKE;
10.7. La vânătorile colective în cerc, nu se mai trage în interiorul cercului când diametrul
cercului a ajuns la 500 m ci numai în afară;
10.8. Începerea şi încetarea goanei precum şi a tirului vor fi anunţate de către organizatori
prin semnale acustice, cunoscute de toţi vânătorii cu ocazia instructajului;
10.9. Trecerea armei încărcate, peste linia de vânătoare în timpul urmăririi vânatului,
când tirul este permis şi în spate se va face cu ţevile îndreptate în sus respectându-se
unghiul de 45 de grade. Acest lucru nu se admite la poziţia culcat:
10.10. La vânătorile de urşi şi mistraţi, vânătorii vor avertiza gonaşii cu voce tare, în caz
că vânatul rănit a plecat spre ei, în acelaşi timp bătăiaşii vor confirma acest lucru;
10.11. Urmărirea urşilor sau mistreţilor răniţi se face folosind câini de vânătoare, echpa
de urmărire fiind formată din 2 vânători care vor merge alături şi îşi vor asigura
vizibilitatea la peste 30 m;
10.12. Transportul manual al vânatului mare împuşcat până la mijlocul de transport se va
face cu foarte mare atenţie şi sub directa supraveghere a organizatorului;
10.13. În situaţia amplasării standurilor pe o singură linie se interzice declanşarea focului
sub un unghi mai mic de 45 de grade faţă de linia vânătorilor;
10.14. În situaţia amplasării standurilor în linie, cu unul sau două flancuri, declanşarea
focului, de către vânătorii aflaţi pe flancuri este permisă numai în spatele liniei flancului
cu respectarea flancului minim de tragere de 45 de grade;
11. Gonaţii folosiţi la vânătoriile colective în timpul goanei se vor deplasa sub
supravegherea şefilor de echipă în linie dreaptă şi vor menţine distanţa fixată la începutul
goanei, iar în apropierea liniei de tragere vor face mult zgomot, pentru ca vânătorii şă-şi
dea seama de prezenţa lor;
12. La vânătorile de urşi şi mistreţi fiecare echipă de 4 gonaşi va fi condusă de un vânător
înarmat pentru a răpune vânatul rănit. Apropierea de vânatul găsit împuşcat sau rănit, pe
teren se va face numai după verificarea acestuia de către şeful de echipă;
13. La vânătorile la pantă, dacă sunt mai mulţi vânători, fiecare trebuie să cunoască locul
unde s-au aşezat ceilalţi vânători, declanşarea focului se va face numai după identificarea
precisă a vânatului părăsirea standului se va face numai la ora stabilită;
14. Gonaşii au obligaţia de a confirma recepţionarea semnalului de avertizare;
15. La capturarea cu plase a vânatului viu se vor respecta următoarele norme:
⇒ La baterea parilor este interzisă folosirea maiului având coada cu crăpături sau aşchii
sau dacă nu este bine fixată în butuc;
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⇒ În timpul baterii parilor se vor lua măruri de prevenire a accidentelor;
⇒ Se interzice gonaşilor, în timpul prinderii, de a arunca cu beţe, pietre sau alte obiecte
asupra vânatului;
⇒ Vânatul care a intrat în plasă se va imobiliza prin înfăşurarea acestuia în plasă de la
distanţă, apoi se fixează picioarele şi capul pentru a evita loviturile şi muşcăturile;
iepurele se prinde de picioarele din spate, se saltă în sus şi se transportă lateral cu
corpul muncitorului şi fără a-i da voie să atingă pământul cu picioarele din faţă;
⇒ La introducerea iepurului în lădiţă, muncitorul îl prinde cu cealaltă mână de urechi îl
introduce în lădiţă cu picioarele în faţă şi capul înainte;
⇒ Manipularea lădiţelor cu vânat mic viu se va face obligatoriu de 2 muncitori şi cu
foarte mare atenţie;
⇒ Se interzice prinderea animalelor vii în condiţii de stare a timpului defavorabil: ceaţă,
viscol, vânt puternic, zăpadă acoperită cu scrob sau magroasă de 30 cm;
⇒ Muncitorii folosiţi la capturarea animalelor vii vor fi dotaţi cu truse medicale
individuale;
⇒ Scoaterea vânatului din lădiţă se va face invers operaţiei de introducere în acestea de
către muncitorii instruiţi.
16. Personalul silvic dotat cu armă de pază sau de vânătoare va fi examinat psihologic
periodic, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

