
ORDIN   Nr. 295 din 3 martie 2010 

privind modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 

762/2008 pentru aprobarea modelului autorizatiei de înfiintare si functionare a crescatoriilor de 

vanat si a complexurilor de vanatoare si al documentelor legale de provenienta a exemplarelor de 

vanat care intra si ies în/din crescatoriile de vanat si complexurile de vanatoare 

ACT EMIS DE: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR 

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 162 din 12 martie 2010 

 

 

In temeiul prevederilor art. 15 alin. (2) şi art. 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2004 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea crescătoriilor de vânat şi a complexurilor de 

vânătoare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 486/2004, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5 

pct. II.3 şi art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, 

ministrul mediului şi pădurilor emite prezentul ordin. 

Art. I. -Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 

762/2008 pentru aprobarea modelului autorizaţiei de înfiinţare şi funcţionare a crescătoriilor de 

vânat şi a complexurilor de vânătoare şi al documentelor legale de provenienţă a exemplarelor de 

vânat care intră şi ies în/din crescătoriile de vânat şi complexurile de vânătoare, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 5 ianuarie 2009, cu modificările ulterioare, se 

modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2*) la prezentul ordin. 

Art. II. - Autorizaţiile de înfiinţare şi funcţionare a crescătoriilor de vânat şi a 

complexurilor de vânătoare emise potrivit modelelor aprobate prin Ordinul ministrului 

agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 762/2008 pentru aprobarea modelului autorizaţiei de 

înfiinţare şi funcţionare a crescătoriilor de vânat şi a complexurilor de vânătoare şi al 

documentelor legale de provenienţă a exemplarelor de vânat care intră şi ies în/din crescătoriile 

de vânat şi din complexurile de vânătoare, cu modificările ulterioare, îşi păstrează valabilitatea. 

*) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil. 

  

Art. III. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

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

Ministrul mediului şi pădurilor, 

Borbely Laszlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 762/2008) 

 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR 

 

AUTORIZAŢIE  DE  ÎNFIINŢARE SI  FUNCŢIONARE 

Data emiterii____________ 

In temeiul prevederilor art. 7 alin (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2004 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea crescătoriilor de vânat şi a complexurilor de vânătoare, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 486/2004, cu modificările ulterioare, 

In  baza solicitării formulate  de  __________________________________, înregistrată 

sub nr.__________________, 

Analizând documentele prevăzute de art. 7 alin (3) lit. a) - e) din Ordonanţa Guvernului 

nr. 81/2004 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 486/2004, cu modificările 

ulterioare,    şi   prezentate    de   ___________________,    Ministerul Mediului şi Pădurilor 

emite prezenta autorizaţie de înfiinţare şi funcţionare pentru crescătoria de 

vânat________________________________, cu o suprafaţă 

de ____ ha,  destinată_________________________________________, 

pentru 

specia ________________________________________,        situată        pe        raza        locali

tăţilor____________________________________________    în   fondul   cinegetic    nr._____

_____denumit___________________din judeţul______________. 

Prezenta autorizaţie dă dreptul beneficiarului să înfiinţeze obiectivul anterior menţionat 

şi să funcţioneze potrivit legii şi studiului de specialitate. 

In cazul constatării ulterioare a ne autenticităţii documentelor în baza cărora a fost 

emisă prezenta autorizaţie sau a nerespectării condiţiilor privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea crescătoriei, autorizaţia va fi retrasă de către emitent. 

Prezenta autorizaţie a fost emisă în două exemplare, din care unul pentru emitent, iar 

celălalt pentru_____________________________, şi este valabilă în condiţiile autorizării. 

Bucureşti 

Ministru, 

................................................................................ 

(numele, prenumele şi semnătura) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 762/2008) 

 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR 

 

AUTORIZAŢIE  DE  ÎNFIINŢARE SI FUNCŢIONARE 

Data emiterii____________ 

In temeiul prevederilor art. 7 alin (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2004 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea crescătoriilor de vânat şi a complexurilor de vânătoare, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 486/2004, cu modificările ulterioare, 

In  baza solicitării 

formulate  de ____________________________________, înregistrată sub 

nr.__________________, 

Analizând documentele prevăzute de art. 7 alin (3) lit. a) - e) din Ordonanţa Guvernului 

nr. 81/2004 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 486/2004, cu modificările 

ulterioare,    şi   prezentate    de    __________________,    Ministerul Mediului şi Pădurilor 

emite prezenta autorizaţie de înfiinţare şi funcţionare 

pentru complexul de vânătoare ________________________________, cu o suprafaţă 

de____ha,  destinat__________________________________________, pentru specia 

(speciile)  ________________________________________,    situată   pe    raza    localităţilor

_______________________________________________    în   fondul   cinegetic   nr._______

_______denumit________________________din judeţul_____________. 

Prezenta autorizaţie dă dreptul beneficiarului să înfiinţeze obiectivul anterior menţionat 

şi să funcţioneze potrivit legii şi studiului de specialitate. 

In cazul constatării ulterioare a neautenticităţii documentelor în baza cărora a fost 

emisă prezenta autorizaţie sau a nerespectării condiţiilor privind înfiinţare, organizarea şi 

funcţionarea crescătoriei, autorizaţia va fi retrasă de către emitent. 

Prezenta autorizaţie a fost emisă în două exemplare, din care unul pentru emitent, iar 

celălalt pentru_____________________________, şi este valabilă în condiţiile autorizării. 

Bucureşti 

Ministru, 

................................................................ 

(numele, prenumele şi semnătura) 

 


