Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
Ordin nr. 539/2009
din 25/08/2009
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 606 din
02/09/2009
pentru aprobarea regimului permiselor de vânătoare

Având în vedere Avizul Consiliului Naţional de Vânătoare nr. 1/2009 şi Referatul de aprobare nr. 252.997 din 23
martie 2009 al Direcţiei generale de regim silvic şi cinegetic,
în baza prevederilor art. 6 alin. (1) lit. r) şi alin. (4), ale art. 28 şi art. 56 alin. (1) din Legea vânătorii şi a protecţiei
fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,
ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:
Art. 1. - Se aprobă Regulamentul pentru obţinerea permiselor de vânătoare, prevăzut în anexa nr. I.
Art. 2. - (1) Se aprobă conţinutul şi modelul permisului de vânătoare permanent, prevăzute în anexa nr. II.
(2) Se aprobă conţinutul şi modelul permisului de vânătoare temporar, prevăzute în anexa nr. III.
(3) Valabilitatea permisului de vânătoare temporar este de maximum 30 de zile calendaristice de la data emiterii
acestuia.
Art. 3. - Se aprobă Regulamentul pentru tipărirea, înserierea, gestionarea, eliberarea şi anularea permiselor de
vânătoare şi pentru preschimbarea permiselor de vânătoare aflate în uz, prevăzut în anexa nr. IV.
Art. 4. - (1) Punerea în circulaţie a permiselor de vânătoare prevăzute la art. 2 alin. (1) se face de la data intrării în
vigoare a prezentului ordin.
(2) Punerea în circulaţie a permiselor de vânătoare prevăzute la art. 2 alin. (2) se face în termen de 45 de zile de la
data intrării în vigoare a prezentului ordin.
Art. 5. - Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, organizaţiile vânătoreşti gestionare de fonduri
cinegetice în drept să elibereze permise de vânătoare şi asociaţiile, uniunile sau federaţiile naţionale de profil
recunoscute la nivel naţional şi internaţional şi înfiinţate prin lege aplică prevederile prezentului ordin.
Art. 6. - Controlul aplicării prevederilor prezentului ordin se realizează de autoritatea publică centrală care răspunde
de silvicultură şi de structurile teritoriale ale acesteia, precum şi de alte organe abilitate ale statului, potrivit limitelor
de competenţă.
Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării
rurale nr. 635/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea permisului de vânătoare, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din data de 17 septembrie 2004, şi Ordinul ministrului agriculturii,
pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.125/2005 privind aprobarea modelului de permis de vânătoare şi a Regulamentului
privind tipărirea, gestionarea, distribuirea, eliberarea şi anularea permisului de vânătoare publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 1.005 din 14 noiembrie 2005.
Art. 8. - Anexele nr. I-IV fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,
Ilie Sârbu
Bucureşti, 25 august 2009.
Nr. 539.
ANEXA Nr. I
REGULAMENT
pentru obţinerea permiselor de vânătoare
ANEXA Nr. II
CONŢINUTUL ŞI MODELUL
permisului de vânătoare permanent

- Format tip cartelă, tipărită pe o singură faţă, cu dimensiunile: 85,72 mm lungime; 54,03 mm lăţime; 0,08 mm
grosime; 3,18 mm raza de racordare a colţurilor
- Suportul este din ABS, inert UV, cu background ce conţine mai multe culori, rezistent la contrafacere prin scanare,
tipărire sau copiere.
- Conţinutul: drapelul, denumirea statului; denumirea documentului; numele; prenumele; C.N.P.; adresa titularului;
emitent; data emiterii; seria/numărul; denumirea structurii emitente; fotografia titularului
- Fondul faţă/verso este verde pal degrade - fountain fill de la verde la alb
- Caracteristicile literelor:
- > denumirea statului - Times New Roman 11, negru;
- > denumirea documentului - Times New Roman 10, negru;
- > numele; prenumele; C.N.P.; adresa titularului; emitent; data emiterii; seria/numărul; denumirea structurii emitente Times New Roman 8 italic - bold;
- > datele variabile- Times New Roman 9, negru.
- Elemente de siguranţă:
- foto 2 a titularului, inert UV, simetric foto 1, în partea dreaptă;
- numele emitentului, inert UV, poziţionat sub foto 1 - Times New Roman 9.
- Fotografia: color, având dimensiunile de 30 x 22 mm, executată cu mijloace informatice direct pe suportul cărţii de
identitate
- Drapelul: realizat în culorile naţionale, având dimensiunile de 50 x 5 mm şi poziţionarea la centru, în partea
superioară a permisului de vânătoare permanent.
ANEXA Nr. III
CONŢINUTUL ŞI MODELUL
permisului de vânătoare temporar
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│GESTIONAR (personalizat)
Seria .......... Nr. ......... │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
PERMIS DE VÂNĂTOARE TEMPORAR
│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
Valabil din .................. până în .................
│
│
│
│Dl/Dna ................................................, cetăţean ........................ cu domiciliul în│
│..........................................................................................................,│
│
(ţara, localitatea, strada etc.)
│
│posesor al actului de identitate seria/nr. ...............................................................,│
│emis la data de .............................................., posesor al permisului/licenţei de vânătoare│
│seria/nr. ................................................................................................,│
│este autorizat să practice vânătoarea în România, în condiţiile legii, în perioada .......................,│
│pe fondurile de vânătoare gestionate de unitatea noastră, pentru care vor fi eliberate autorizaţii de
│
│vânătoare.
│
│La eliberarea prezentului permis au fost analizate următoarele documente depuse de solicitant în fotocopii:│
│...........................................................................................................│
│...........................................................................................................│
│
│
│Data emiterii ...............
Gestionar (conducător/împuternicit)
│
│
Numele şi prenumele ................... │
│
Semnătura ............................. │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

ANEXA Nr. IV
REGULAMENT
pentru tipărirea, înserierea, gestionarea, eliberarea şi anularea
permiselor de vânătoare şi pentru preschimbarea permiselor de vânătoare
aflate în uz

