
                    ORDIN   Nr. 301 din  2 aprilie 2014 

privind adoptarea de măsuri pentru ameliorarea şi protecţia populaţiei de iepure-de-

câmp (Lepus europaeus) din România 

EMITENT:      MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

              DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ 

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 256 din  9 aprilie 2014 

 

    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 48.254 din 19 martie 2014 al Direcţiei de 

management al resurselor forestiere şi cinegetice, 

    în baza prevederilor art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind 

organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură, 

precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru 

modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu 

modificările ulterioare, 

    în temeiul prevederilor art. 1 lit. s), art. 3 şi art. 6 alin. (1) lit. a) şi e) şi alin. (4) din 

Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

    ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură emite următorul ordin: 

 

    ART. 1 

    Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, gestionarii fondurilor 

cinegetice din România cu efective de iepure-de-câmp (Lepus europaeus) vor lua 

măsuri pentru ameliorarea şi protecţia populaţiei indigene a acestei specii, constând 

în: 

    a) organizarea de acţiuni de vânătoare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, 

iniţiate special pentru realizarea integrală a cotelor de recoltă aprobate pentru speciile 

care produc pagube efectivelor de iepure-de-câmp (vulpe, şacal, dihor, jder, cioară 

grivă şi coţofană); 

    b) realizarea pazei permanente a fondurilor cinegetice cu personal instruit, echipat 

corespunzător şi avizat potrivit legii; 

    c) aplicarea, potrivit competenţelor, de sancţiuni contravenţionale, întocmirea de 

acte de constatare a faptelor de braconaj cinegetic şi sesizarea organelor de cercetare 

penală, în toate cazurile în care se constată încălcarea legislaţiei în domeniul 

cinegetic; 

    d) identificarea şi notificarea scrisă, cu confirmare de primire, a posesorilor de 

câini din rasa ogar cu privire la faptul că folosirea la vânătoare a câinilor ogari sau a 

metişilor de ogari constituie infracţiune de braconaj prevăzută de Legea vânătorii şi a 

protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 

şi se pedepseşte cu închisoare; 

    e) notificarea scrisă, cu confirmare de primire, a societăţilor agricole şi a 

proprietarilor de teren agricol cu suprafeţe mai mari de 50 hectare cu privire la faptul 

de a folosi, în procesele de pregătire a solului, de înfiinţare, de întreţinere şi de 

recoltare a culturilor agricole, utilaje agricole dotate cu mijloace de speriat vânatul şi, 



de asemenea, cu privire la faptul de a nu folosi substanţe chimice şi metode pentru 

combaterea dăunătorilor agricoli care să dăuneze faunei cinegetice şi de a nu incendia 

miriştile rămase după recoltare, în afara condiţiilor legale; 

    f) identificarea speciilor de faună sălbatică interzise la vânătoare cu impact 

semnificativ asupra efectivelor de iepure-de-câmp şi sesizarea organelor competente 

pentru verificarea şi acordarea derogărilor/aprobărilor pentru recoltarea unor 

exemplare din aceste specii; 

    g) combaterea câinilor sălbăticiţi sau hoinari aflaţi pe suprafaţa fondurilor 

cinegetice, în condiţiile legii; 

    h) organizarea de acţiuni de vânătoare la specia iepure-de-câmp o singură dată pe 

aceeaşi suprafaţă a fondului cinegetic într-un sezon de vânătoare; 

    i) organizarea de acţiuni de vânătoare colective în grup mare la specia iepure-de-

câmp cu participarea a maximum 25 vânători/zi de vânătoare; 

    j) administrarea obligatorie de hrană complementară în fondurile cinegetice în 

perioada de iarnă cu zăpadă mai mare de 10 cm; 

    k) identificarea şi notificarea scrisă, cu confirmare de primire, a proprietarilor de 

turme sau cirezi de animale domestice cu privire la numărul maxim de câini care pot 

însoţi turmele sau cirezile, inclusiv pentru paza stânelor, şi la faptul că aceştia trebuie 

să poarte jujeu corespunzător, precum şi cu privire la sancţiunile prevăzute de 

legislaţia în vigoare în cazul nerespectării ei; 

    l) sesizarea organelor sanitar-veterinare cu privire la eventuale exemplare găsite 

moarte în fondurile cinegetice, pentru efectuarea de analize de specialitate; 

    m) monitorizarea modului în care se desfăşoară acţiunile de vânătoare la specia 

iepure-de-câmp, sub aspectul metodelor şi mijloacelor folosite, al numărului de 

exemplare recoltate raportat la numărul autorizat, al zonelor în care se desfăşoară 

vânătoarea etc.; 

    n) interzicerea organizării de acţiuni de vânătoare la specia iepure-de-câmp în 

zonele de linişte a vânatului din cuprinsul fondurilor cinegetice. 

    ART. 2 

    (1) În completarea măsurilor de protecţie prevăzute la art. 1, pentru refacerea şi 

protejarea stocului de reproducători în populaţiile indigene de iepure-de-câmp din 

România, începând cu sezonul de vânătoare 2014 - 2015, se interzice, pentru 

următoarele 3 sezoane de vânătoare, capturarea în stare vie a exemplarelor de iepure-

de-câmp în scopul scoaterii din ţară a acestora. 

    (2) Capturarea în stare vie a exemplarelor de iepure-de-câmp este permisă pentru 

cercetare ştiinţifică, pentru prelevarea de probe biologice în vederea analizelor 

genetice şi pentru acţiuni de populare/repopulare/împrospătare de sânge în fondurile 

cinegetice din România, potrivit legii. 

    ART. 3 

    (1) Controlul modului în care sunt respectate prevederile prezentului ordin se 

realizează de către personalul de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale 

care răspunde de silvicultură şi al structurilor teritoriale ale acesteia. 

    (2) Structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care 

răspunde de silvicultură vor verifica trimestrial şi ori de câte ori este nevoie ca 

urmare a unor sesizări modul de îndeplinire de către gestionarii fondurilor cinegetice 



a prevederilor prezentului ordin. 

    (3) Situaţia centralizată cu privire la încălcările prevederilor prezentului ordin, 

constatate în urma verificărilor prevăzute la alin (2), şi la măsurile luate va fi 

transmisă la autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură în primele 5 zile 

lucrătoare din trimestrul următor, pentru verificările din trimestrul anterior. 

    ART. 4 

    Nerespectarea prevederilor art. 1 şi 2 atrage răspunderea gestionarilor fondurilor 

cinegetice potrivit clauzelor contractelor de gestionare în vigoare. 

    ART. 5 

    Nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2) şi (3) atrage răspunderea disciplinară 

şi/sau administrativă, după caz, a celor vinovaţi. 

    ART. 6 

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

              Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură, 

                             Adriana Doina Pană 

 

    Bucureşti, 2 aprilie 2014. 

    Nr. 301. 

 

                              --------------- 


