
                    ORDIN  Nr. 1850/2020 din 8 octombrie 2020 
pentru modificarea unor acte normative din domeniul cinegetic 
EMITENT:     MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 959 din 19 octombrie 2020 
 
    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 149.151 din 28.07.2020 al Direcţiei managementul 
resurselor cinegetice, 
    în conformitate cu Avizul nr. 5/2020 al Consiliului naţional de vânătoare, 
    luând în considerare Adresa nr. 14.558 din 12.07.2019 a Ministerului Afacerilor Interne, 
Adresa nr. 1.802/SA din 25.09.2020 a Inspectoratului General al Poliţiei Române, precum şi 
Adresa nr. 1.127 din 12.08.2020 a Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Brăila, 
    ţinând seama de prevederile art. 6 alin. (1) lit. o), s), ş), art. 33 alin. (1) lit. a), art. 39 alin. (1) 
lit. i), p) şi u) şi art. 56 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
    în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 
13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, 
 
    ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin: 
 
    ART. I 
    Articolul 26 din Regulamentul privind autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii, 
aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 353/2008, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 501 din 3 iulie 2008, cu modificările ulterioare, se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "ART. 26 
    (1) În baza autorizaţiilor de vânătoare individuale şi a celor colective tip A se poate practica 
vânătoarea şi de la apusul până la răsăritul soarelui prin metodele şi la speciile menţionate în 
anexa nr. 4. 
    (2) În cazul speciilor căprior, cerb comun, cerb lopătar, gâscă de vară, gârliţă mare, lişiţă, sitar 
de pădure şi al celor de raţe admise la vânătoare, vânătoarea se poate practica şi în intervalul 
cuprins de la o oră înainte de răsăritul soarelui până la o oră după apusul soarelui. 
    (3) Recuperarea eventualelor exemplare de căprior, cerb comun şi cerb lopătar rănite în urma 
acţiunilor de vânătoare desfăşurate în intervalul prevăzut la alin. (2) se poate realiza de către 
vânător, însoţit întotdeauna de organizatorul acţiunii de vânătoare înscris în autorizaţia de 
vânătoare, şi în afara intervalului de timp de o oră de la apusul soarelui, cu anunţarea prealabilă 
prin SMS a conducătorului tehnic al gestionarului fondului cinegetic în cauză." 
    ART. II 
    Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.115/2015 pentru aprobarea Criteriilor de 
acordare a licenţei pentru gestionarii fondurilor cinegetice, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 558 din 27 iulie 2015, se modifică după cum urmează: 
    1. La articolul 4, alineatul (3) va avea următorul cuprins: 



    "(3) Conducătorul structurilor prevăzute la alin. (1) are obligaţia de a comunica gestionarului 
fondului cinegetic notificarea privind neîndeplinirea criteriilor de licenţiere, în termen de 15 zile 
lucrătoare de la data constatării." 
    2. În anexa nr. 1 la articolul 3, litera d) va avea următorul cuprins: 
    "d) deţin arme scurte destinate pazei fondului cinegetic (minimum o armă pentru fiecare 
persoană cu atribuţii de pază) şi armament de vânătoare admis pentru desfăşurarea activităţilor 
de ocrotire şi selecţie a vânatului (armă/arme cu ţevi lise şi cu ţevi ghintuite), fapt dovedit prin 
autorizaţia de deţinere armament;". 
    3. În anexa nr. 1 la articolul 4, alineatul (2) va avea următorul cuprins: 
    "(2) Prin excepţie de la prevederile art. 3 lit. e), gestionarii care nu au în gestiune fonduri 
cinegetice fac dovada angajării persoanei pentru coordonarea şi conducerea pe linie tehnică a 
activităţii de vânătoare la data încheierii contractului de gestionare a faunei cinegetice, iar cei 
care au în gestiune cel mult 3 fonduri cinegetice pot avea angajată persoana pentru coordonarea 
şi conducerea pe linie tehnică a activităţii cu fracţie de 4 ore/zi." 
    ART. III 
    Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 395/2018 pentru stabilirea caracteristicilor armelor 
de foc, a calibrelor acestora şi a categoriilor de muniţie care se pot folosi la vânătoare în 
România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 9 mai 2018, se 
modifică după cum urmează: 
 
    1. În anexa nr. 1, numărul curent 1 va avea următorul cuprins: 
 ____________________________________________________________________________ 
|Nr. |     Specia/Speciile de vânat      |      Categoria de muniţie şi      | 
|crt.|                                   |      caracteristicile minime      | 
|    |                                   |      ale acesteia                 | 
|____|___________________________________|___________________________________| 
|    |                                   | Cartuş cu | Cartuş cu alice admis | 
|    |                                   | proiectil |_______________________| 
|    |                                   | unic admis|  (DA/NU)  | Diametrul | 
|    |                                   | (DA/NU)   |           | alicelor  | 
|    |                                   |           |           |    (mm)   | 
|____|___________________________________|___________|___________|___________| 
| "1 | Mistreţ, căprior                  | DA        | NU        |         -"| 
|____|___________________________________|___________|___________|___________| 
 
    2. În anexa nr. 2, numărul curent 1 va avea următorul cuprins: 
 ____________________________________________________________________________ 
|Nr. |   Specia/Speciile    |    Categoriile de muniţie şi caracteristicile  | 
|crt.|   de vânat           |    minime ale acesteia                         | 
|    |                      |________________________________________________| 
|    |                      |Diametrul    |Lungimea  |Greutatea    |Energia  | 
|    |                      |minim al     |minimă a  |minimă a     |minimă   | 
|    |                      |proiectilului|tubului   |proiectilului|la 100 m | 
|    |                      |unic         |cartuşului|    (g)      |(J/100 m)| 
|    |                      |    (mm)     |   (mm)   |             |         | 
|____|______________________|_____________|__________|_____________|_________| 
| "1 | Căprior, şacal,      |         5,6 |       33 |         2.9 |     800"| 
|    | viezure, vulpe,      |             |          |             |         | 
|    | marmotă, cocoş de    |             |          |             |         | 
|    | munte, castor*, lup*,|             |          |             |         | 
|    | pisică sălbatică*,   |             |          |             |         | 
|    | râs* şi vidră*       |             |          |             |         | 



|____|______________________|_____________|__________|_____________|_________| 
 
    ART. IV 
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: 
    a) prevederile art. 2 alin. (1) din Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 997/2020 
privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada 
aprilie 2020 - 14 aprilie 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 4 
mai 2020; 
    b) prevederile art. 2 alin. (4) din Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 
1.400/2020 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, 
la care vânătoarea este permisă, pentru perioada 2020 - 14 mai 2021, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 13 iulie 2020. 
    ART. V 
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
                              p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor, 
                              Mircea Fechet, 
                              secretar de stat 
 
    Bucureşti, 8 octombrie 2020. 
    Nr. 1.850. 
 
                              --------------- 


