PROPUNERI AGVPS DE COMPLETARE ȘI MODIFICARE A OM 219/2008 COMPLETAT ȘI MODIFICAT

TEXT CONF. OM 219/2008 COMPLETAT ȘI
MODIFICAT
1.

2.

Art. 7. - Gestionarul:
(2) Să asigure în termen de 30 de zile de la preluarea fondului
cinegetic construcţiile, amenajările şi instalaţiile vânătoreşti
conform necesarului stabilit şi menţionat în fişa fondului
cinegetic anexată la contract. Până la aceeaşi dată se vor
completa pe schiţa fondului cinegetic toate instalaţiile
vânătoreşti, care se vor numerota pe schiţă şi pe teren în scopul
întreţinerii şi verificării lor în mod corespunzător.
3. (4) Să asigure paza faunei cinegetice din fondul cinegetic cu
cel puţin un paznic de vânătoare pe care să îl doteze
corespunzător şi care să aibă atribuţii principale în domeniul
ocrotirii faunei de interes cinegetic, prevenirii şi combaterii
braconajului cinegetic, angajat cu normă întreagă şi contract
individual de muncă, avizat în acest sens în termen de maximum
120 de zile de la data încheierii prezentului contract.

PROPUNERE DE MODIFICARE ȘI COMPLETARE
AGVPS
La art. 6 alin. (2) se introduce o nouă literă, lit. b), având
următorul cuprins:
Art. 6. alin. (2) b) În cazul în care administratorul pădurilor
proprietate publică a statului nu asigură cu titlu gratuit suprafaţa
prevăzută la lit. a), cuantumul sumelor ce trebuie plătit de către
gestionar statului se diminuează proporțional cu procentul de
nerealizare a obligației
Art. 7. - Gestionarul:
(2) Să asigure în termen de 30 de zile de la preluarea fondului
cinegetic, minimul de o hrănitoare și două sărării la 10 cerbi
comuni, 10 cerbi lopătari și 10 căpriori și un minim de o
hrănitoare la 40 de fazani și/sau potârnichi.

(4) Să asigure protecția faunei cinegetice din fondul cinegetic cu
personal angajat cu normă întreagă şi contract individual de
muncă, cu atribuții specifice, dotat corespunzător și avizat în
acest sens în termen de maximum 120 de zile de la data
încheierii prezentului contract, astfel:
- minim un paznic pentru fiecare fond cinegetic de munte;
- minim un paznic pentru două fonduri de deal sau câmpie
alăturate;

MOTIVARE
Conform prevederilor art. 15 alin.
73 din legea 407/2006 completată
și modificată prin Legea 184/2017

Din experiență și practică s-a
dovedit faptul că sunt suficiente
numerele de hrănitori propuse,
având în vedere și faptul că
amplasarea acestora pe terenurile
deținute de entități private este
foarte dificilă și sunt greu de
întreținut (chiar imposibilă)
Considerăm că o modificare în
acest sens nu afectează negativ
gestionarea faunei cinegetice,
întrucât fondurile de deal și câmpie
au în general suprafețe mai mici
decât fondurile cinegetice de
munte, accesibilitate mai bună
pentru distribuirea hranei
complementare, pentru combaterea
dăunătorilor, observarea vânatului,
activităților umane, etc. Totodată se
are în vedere faptul că echipe de 23 paznici pot patrula mai eficient și
interveni cu mai mult efect în

4.

(6) Să asigure în fiecare sezon de vânătoare, pentru perioada 1
noiembrie - 31 martie, pe bază de documente, conforme cu
reglementările legale în domeniul financiar, înregistrate în
contabilitate, următoarele cantităţi minime de hrană
complementară, prin administrarea căreia să prevină producerea
unor pierderi faunei de interes cinegetic, astfel:
a) furaje fibroase (fân, lucernă, frunzare şi altele): câte 75 kg
pentru fiecare exemplar de cerb comun sau cerb lopătar, câte 25
kg pentru fiecare căprior şi câte 1,5 kg pentru fiecare iepure;
b) furaje concentrate (cereale, seminţe, furaje combinate etc.):
pentru fiecare exemplar de cerb comun şi cerb lopătar câte 25
kg, pentru fiecare mistreţ câte 60 kg şi pentru fazan şi potârniche
câte 6 kg;
c) suculente (fructe proaspete sau conservate, sfeclă, napi,
cartofi, gulii, morcovi etc.) în proporţie de 30% din cantităţile de
furaje concentrate prevăzute la lit. b), pentru speciile cerb
comun, cerb lopătar şi mistreţ, cu posibilitatea compensării
acestei cantităţi cu furaje concentrate.

5. (9) Cantităţile prevăzute la alin. (6) nu cuprind necesarul de
hrană care trebuie administrată în teren, în scopul abaterii faunei
cinegetice de la frecventarea culturilor agricole, pentru
prevenirea pagubelor sau pentru hrănirea acestora în cazul
producerii unor calamităţi naturale.

(6) Să asigure în fiecare sezon de vânătoare, pentru perioada 1
noiembrie - 31 martie, pe bază de documente, conforme cu
reglementările legale în domeniul financiar, înregistrate în
contabilitate, următoarele cantităţi minime de hrană
complementară, prin administrarea căreia să prevină producerea
unor pierderi faunei de interes cinegetic, astfel:
a) furaje fibroase (fân, lucernă, frunzare şi altele): câte 50 kg
pentru fiecare exemplar de cerb comun sau cerb lopătar, câte 20
kg pentru fiecare căprior şi câte 1,0 kg pentru fiecare iepure;
b) furaje concentrate (cereale, seminţe, furaje combinate etc.):
pentru fiecare exemplar de cerb comun şi cerb lopătar câte 25
kg, pentru fiecare mistreţ câte 60 kg şi pentru fazan şi potârniche
câte 6 kg;
c) suculente (fructe proaspete sau conservate, sfeclă, napi,
cartofi, gulii, morcovi etc.) în proporţie de 30% din cantităţile de
furaje concentrate prevăzute la lit. b), pentru speciile cerb
comun, cerb lopătar şi mistreţ, cu posibilitatea compensării
acestei cantităţi cu furaje concentrate.
(9) Cantităţile de furaje concentrate prevăzute la alin. (6) nu
cuprind necesarul de hrană care trebuie administrată exclusiv în
fondul forestier, în scopul abaterii faunei cinegetice de la
frecventarea culturilor agricole, pentru prevenirea pagubelor sau
pentru hrănirea acestora în cazul producerii unor calamităţi
naturale.

eventualele cazuri de braconaj
constatate, iar o astfel de echipă
poate patrula eficient pe 2-3 fonduri
de deal sau câmpie alăturate.
De asemenea se are în vedere faptul
că în fondurile cinegetice de
deal/câmpie predomină suprafețe
agricole mari cultivate, reducând
astfel posibilitățile de braconaj.
Reglementările privind pesta
porcină africană prevăd interdicția
hrănirii complementare a
mistreților. Totodată, cantitățile de
furaje fibroase prevăzute la lit. a)
sunt mult prea mari, având în
vedere condițiile climatice din
ultimii ani, cu ierni blânde, păduri
brăzdate de linii de funicular care
favorizează vegetația fibroasă, iar
terenurile agricole cultivate asigură
suficient de multă hrană de calitate
și accesibilă.

Este absolut necesară această
prevedere, întrucât este imposibil și
ilogic de amplasat hrană în alte
locuri decât fondul forestier.
Administrarea de hrană în terenul
agricol nu înseamnă decât
concentrarea vânatului în culturile

6.

Se introduce un nou articol, Art. 12, având următorul cuprins:
Art. 12. - Reducerea printr-un act normativ a perioadei legale de
vânătoare la o specie sau la mai multe specii admise la vânătoare
pe acest fond de vânătoare îl exonerează pe gestionar de plata
tarifelor de gestionare, total sau parţial, după caz, proporţional
cu cota de recoltă nerealizată, dar nu îl exonerează de celelalte
obligaţii ce îi revin în execuţia prezentului contract.

7. Art. 18 alin. (1) lit. d) scăderea nejustificată a populaţiilor de
faună de interes cinegetic la care sunt stabilite efective optime cu
mai mult de 20% faţă de momentul preluării gestiunii, dacă
efectivele preluate în gestiune au fost mai mici decât efectivele
optime, sau cu mai mult de 10% faţă de efectivele optime, dacă
efectivele preluate în gestiune au fost mai mari sau egale cu
efectivele optime. Sunt considerate motive justificative
următoarele: epizootiile declarate oficial, calamităţile declarate
oficial, migrarea pe alte fonduri, creşterea efectivelor de specii
prădătoare, creşterea efectivelor speciilor concurente,
modificarea semnificativă a condiţiilor de biotop;

Art. 18 alin. (1) lit. d) scăderea nejustificată a populaţiilor de
faună de interes cinegetic la care sunt stabilite efective optime cu
mai mult de 20% faţă de momentul preluării gestiunii, dacă
efectivele preluate în gestiune au fost mai mici decât efectivele
optime, reactualizare conform prevederii art. 6 alin. (7) din
contract, sau cu mai mult de 10% faţă de efectivele optime, dacă
efectivele preluate în gestiune au fost mai mari sau egale cu
efectivele optime. Sunt considerate motive justificative
următoarele: epizootiile declarate oficial, calamităţile declarate
oficial, migrarea pe alte fonduri, creşterea efectivelor de specii
prădătoare, creşterea efectivelor speciilor concurente,
modificarea semnificativă a condiţiilor de biotop;
Art. 19.
(3) Sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii,
stările de urgență, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei epizootii, etc.

8. Art. 19.
(3) Sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii,
incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii
apărute ca urmare a unei epizootii.

agricole, contribuind astfel la
amplificarea pagubelor.
Este absolut necesară introducerea
acestui articol, având în vedere
experiența din sezoanele de
vânătoare 2019-2020 și 2020-2021,
când bugetele gestionarilor privați
ai fondurilor cinegetice au fost grav
afectate de interdicțiile vânării unor
specii, dar și de scurtarea sezonului
de vânătoare 2020-2021.
Este absolut necesară o recalculare
a efectivelor optime, având în
vedere impactul antropic major,
schimbarea habitatelor, etc.

Completare necesară, având în
vedere experiența ultimului an.

