
MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

                                      ORDIN Nr. 539/2009 (modificat cu Ord.302/2014)

pentru aprobarea regimului permiselor de vânătoare

M.Of. nr. 606 din 2.9.2009

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

ANEXA Nr. I

REGULAMENT

pentru obţinerea permiselor de vânătoare

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale
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Art. 1
Permisul de vânătoare permanent şi permisul de vânătoare temporar, prevăzute de Legea vânătorii şi a protecţiei
fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, atestă dreptul titularului de a practica 
vânătoarea, în condiţiile legii.

Art. 2

(1) Permisul de vânătoare permanent se eliberează doar solicitanţilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 
28 alin. (3) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Permisul de vânătoare permanent se poate dobândi doar în limita locurilor vacante existente la fiecare 
organizaţie vânătorească, stabilite în funcţie de suprafaţa fondurilor cinegetice gestionate de aceasta şi de zona 
geografică în care se găsesc fondurile cinegetice, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 
407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3

(1) Numărul de locuri vacante se face public prin afişarea la sediul fiecărei organizaţii vânătoreşti a unui anunţ 
însuşit de către conducerea acesteia, anterior examenului.

(2) Numărul de locuri vacante va fi confirmat, după verificare, de comisia de examinare.

Art. 4
Permisul de vânătoare temporar se eliberează apatrizilor cu domiciliul în străinătate şi cetăţenilor străini care 
îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 28 alin. (4) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare.

CAPITOLUL II

Procedura de obţinere a permiselor de vânătoare

SECŢIUNEA 1

Permisul de vânătoare permanent

Stagiatura

Art. 5

(1) Candidatul pentru dobândirea permisului de vânătoare permanent solicită în scris conducerii uneia sau 
mai multor organizaţii vânătoreşti înscrierea acestuia pentru stagiatură în vederea obţinerii permisului de
vânătoare.

   “(11) Anexat cererii, candidatul depune o copie după actul de identitate, cazierul judiciar în
original şi o recomandare de la un membru al asociaţiei căreia îi adresează cererea; (modificat
cu Ord.302/2014)
     (12) Recomandarea prevăzută la alin. (11) va fi întocmită conform modelului prevăzut în
anexa nr. 11.” (modificat cu Ord.302/2014)
(2) Cererea întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, depusă la organizaţia vânătorească, primeşte 
număr de înregistrare din registrul curent de corespondenţă al organizaţiei vânătoreşti, în ziua depunerii.

(3) Cererea se analizează de către conducerea organizaţiei vânătoreşti, iar hotărârea se comunică în scris 
solicitantului în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(4) Dacă cererea a fost aprobată, în comunicarea prevăzută la alin. (3) se menţionează şi denumirea grupei de 
vânători la care a fost repartizat pentru efectuarea perioadei de stagiatură.

(5) Odată cu comunicarea prevăzută la alin. (3) se transmite şi fişa de stagiatură întocmită conform modelului 
prevăzut în anexa nr. 3.

(6) Perioada de stagiatură începe de la data comunicării de repartizare prevăzută la alin. (3).

Art. 6
Numărul solicitanţilor pentru efectuarea stagiaturii este nelimitat.

                                                                       Art. 7  (modificat cu Ord.302/2014)

În perioada de stagiatură fiecare candidat trebuie să participe la următoarele activităţi
practice:

a)  vizitarea  fondului  cinegetic  pe  care  urmează  să efectueze  stagiatura,  în  vederea
cunoaşterii elementelor componente ale acestuia (limite, biotop, faună, construcţii şi instalaţii
vânătoreşti etc), acţiune consemnată într-un proces verbal încheiat între organizator şi stagiarii
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participanţi  înregistrat  şi arhivat la asociaţia  de vânătoare în termen de 15 zile  de la data
desfăşurării acţiunii;

b)  o  prezentare  practică  privind  portul  şi  mânuirea  armei  de  vânătoare  în  fondul
cinegetic, fără folosirea muniţiei reale, realizată de personal cu atribuţii în domeniul cinegetic,
angajat  al  asociaţiei  la  care  efectuează  stagiatura  şi  desemnat  de  conducerea  executivă  a
acesteia, acţiune consemnată într-un proces verbal, al cărui model este prezentat în anexa nr.
31,  încheiat  între  organizator  şi  stagiarii  participanţi  înregistrat  şi  arhivat  la  asociaţia  de
vânătoare în termen de 15 zile de la data desfăşurării acţiunii; în această etapă stagiarul va
asista, fără a primi armă de vânătoare, la următoarele acţiuni: încărcarea şi descărcarea armei
de vânătoare în timpul vânătorii; portul armei în timpul deplasării vânătorului de la un stand la
altul,  în  timpul  aşteptării  în  stand,  în  repaus,  în  timpul  recuperării  vânatului  împuşcat;
mânuirea  armei  de  vânătoare  în  timpul  urmăririi  vânatului  în  vederea  declanşării  focului,
precum şi cu privire la regulile de prevenire a accidentelor în timpul practicării vânătorii şi
obligaţiile vânătorilor;

c)  două  acţiuni  de  ocrotire  sau  îngrijire  a  faunei  cinegetice,  precum  estimarea
efectivelor  de vânat,  producerea sau administrarea hranei pentru vânat,  confecţionarea sau
recondiţionarea instalaţiilor vânătoreşti,  acţiuni consemnate în proces verbal încheiate între
organizator şi stagiarii participanţi înregistrate şi arhivate la asociaţia de vânătoare în termen
de 15 zile de la data desfăşurării lor;

d)  o  instruire  teoretică  şi  practică  privind  portul,  mânuirea  şi  folosirea armelor  de

vânătoare cu ţevi ghintuite şi cu ţevi lise, urmată de o şedinţă de tragere cu arma de vânătoare

la punct fix şi la talere organizată de o persoană juridică autorizată în acest  sens, acţiune
atestată printr-un act emis de organizator;

e) cel puţin trei acţiuni de vânătoare colectivă în grup mare, asistent în stand sau în
goană, obligatoriu la cel puţin o acţiune organizată pentru speciile reprezentative în fondul
cinegetic  în  care  a  realizat  stagiatura:  mistreţ,  iepure,  fazan,  acţiune  consemnată  în
autorizaţiile de vânătoare folosite cu această ocazie.”

Art. 8

”(1) După efectuarea activităţilor  prevăzute la art.  7,  stagiarul primeşte  o recomandare de
absolvire din partea organizaţiei  vânătoreşti  sau a clubului de vânătoare la care a efectuat
stagiatura, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.” (modificat cu Ord.302/2014)

(2) La fiecare acţiune practică la care participă stagiarul va prezenta fişa de stagiatură, pentru ca 
organizatorul împuternicit de către asociaţie să înscrie datele cu privire la acţiunea respectivă, conform 
formularului.

    ”(3) Stagiatura efectuată potrivit prevederilor prezentului regulament este valabilă timp de
doi ani de la data începerii ei conform prevederilor art. 5 alin (6).
      (4) După termenul prevăzut la alin (3), candidaţii  care doresc susţinerea examenului
pentru obţinerea permisului de vânătoare permanent trebuie să reia procedura prevăzută de
prezentul regulament prin depunerea unei noi cereri pentru începerea stagiaturii.” (modificat
cu Ord.302/2014)

Art. 9
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Responsabilitatea prezenţei stagiarului la acţiunile programate de organizaţia vânătorească conform art. 7 revine 
acestuia.

Programarea examenului

Art. 10

(1) Examenul pentru dobândirea permisului de vânătoare permanent se organizează anual, la aceeaşi dată şi în 
acelaşi loc pentru toate organizaţiile vânătoreşti cu sediul în acelaşi judeţ, conform aprobării autorităţii publice 
centrale care răspunde de silvicultură.

(2) În situaţia în care organizaţiile vânătoreşti cu sediul în municipiul Bucureşti solicită examinarea unui număr 
mai mare de 50 de candidaţi/organizaţie, examenul se poate organiza separat pentru fiecare organizaţie 
vânătorească.

Art. 11
Programarea examenului se va face în urma analizei propunerilor organizaţiilor vânătoreşti interesate, transmise 
în scris de acestea, cu cel puţin 30 de zile înainte de data solicitată, la autoritatea publică centrală care răspunde 
de silvicultură.

Art. 12

„Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va comunica organizaţiilor
vânătoreşti interesate, precum şi instituţiilor ai căror reprezentanţi fac parte din comisia de
examinare prevăzută la art. 17 alin. (1) data la care a fost aprobată organizarea examenului în
fiecare  judeţ,  cu  cel  puţin  20  zile  calendaristice  înainte  de  data  organizării  examenului.”
(modificat cu Ord.302/2014)

Art. 13

(1) Organizaţiile vânătoreşti interesate de susţinerea examenului în cadrul unui judeţ vor stabili de comun acord 
locul de organizare şi desfăşurare a examenului, având obligaţia de a suporta în comun, proporţional cu numărul 
de candidaţi, cheltuielile ocazionate de desfăşurarea acestuia.

(2) Plata indemnizaţiei de examinare pentru membrii comisiei de examinare va fi efectuată în ziua examenului de 
organizaţia cu cel mai mare număr de candidaţi, în contul căreia celelalte asociaţii vor vira cotă-parte din 
indemnizaţie, proporţional cu numărul candidaţilor.

“(3) Tariful de examinare perceput de asociaţiile de vânătoare pentru fiecare candidat propriu 
este de 200 lei + TVA.”

”(4) Valoarea indemnizaţiei de examinare pentru fiecare membru al comisiei este de 20 lei net
de dosar examinat sau reexaminat.” (modificat cu Ord.302/2014)

Înscrierea candidaţilor pentru examen

Art. 14

(1) Pentru fiecare candidat care solicită participarea la examen, dosarul de examen trebuie să conţină în 
mod obligatoriu următoarele documente:

“a) actul  de  identitate,  iar  în  cazul  cetăţenilor  cu  domiciliul  în  străinătate  şi  rezidenţa în

România,  şi  documentele  de rezidenţă valabile  pe întreaga perioada de stagiatură  până la

susţinerea examenului, în copie;” (modificat cu Ord.302/2014)
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b) cererea prin care se solicită înscrierea în cadrul organizaţiei vânătoreşti, prevăzută la art. 5 alin. (2) – original;

c) comunicarea, din partea conducerii organizaţiei vânătoreşti la care solicită înscrierea, privind repartizarea 
solicitantului, prevăzută la art. 5 alin. (3) – original;

d) recomandarea de absolvire prevăzută la art. 8 alin. (1) – original;

“e) fişa de stagiatură prevăzută la art. 5 alin. (5) în original, completată potrivit art. 8 alin. (2), 
şi însuşită de candidat, de organizatorul activităţilor practice, verificată şi avizată de 
conducerea executivă a organizaţiei vânătoreşti la care a efectuat stagiatura, pentru atestarea, 
pe propria răspundere, a efectuării activităţilor înscrise în aceasta;” (modificat cu 
Ord.302/2014)
f) fişa medicală, întocmită conform modelului prevăzut de reglementările în domeniu, din care să rezulte că este 
apt fizic şi psihic să deţină şi să folosească arma de foc de vânătoare – original;

g) comunicare de la organele de poliţie (certificat de cazier judiciar) din care să rezulte că are dreptul să deţină şi 
să folosească arma de foc de vânătoare – original;

h) declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă faptul că în ultimii 3 ani nu a săvârşit fapte care sunt 
încadrate ca infracţiuni de Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, întocmită conform 
modelului prevăzut în anexa nr. 5 – autentificată, în original.

”i)  actul  care  atestă  că  este  apt  psihologic  să  deţină  şi  să  folosească  arme  şi  muniţii  de

vânătoare (aviz psihologic), în original; (modificat cu Ord.302/2014)
j)  actul  care  atestă  că  a  absolvit  un  curs  de  instruire  teoretică  şi  practică  privind  portul,

mânuirea şi folosirea armelor de vânătoare cu ţevi ghintuite şi cu ţevi lise, şi că a efectuat cel

puţin o şedinţă de tragere cu arma de vânătoare la punct fix şi la talere, emis de o persoană
juridică autorizată pentru acţiunile menţionate, în original; (modificat cu Ord.302/2014)
k) recomandarea prevăzută la art. 5 alin (11), în original.” (modificat cu Ord.302/2014)

“(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), posesorii de permis de armă letală pot depune în
locul documentelor prevăzute la lit. f) şi g) copie legalizată de pe permisul de armă letală.”
(modificat cu Ord.302/2014)

(2) Dosarul de examen se completează de către candidat cu documentele prevăzute la alin. (1), se depune la 
sediul organizaţiei vânătoreşti al cărei membru doreşte să devină şi se înregistrează în registrul curent de 
corespondenţă al acesteia cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de organizarea examenului, iar lista candidaţilor 
se transmite autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură cu cel puţin 5 zile înainte de data 
examenului.

(3) La înregistrarea dosarelor, organizaţia vânătorească întocmeşte pentru fiecare dosar câte o fişă de evidenţă a
documentelor prezentate, certificată, sub semnătură, de către conducerea organizaţiei vânătoreşti sau de un 
împuternicit al acesteia.

(4) Dosarele de examen completate şi înregistrate anterior intrării în vigoare a prezentului regulament rămân 
valabile până la data examenului, dar nu mai târziu de un an, în condiţiile Ordinului ministrului agriculturii, 
pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 635/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea permisului de 
vânătoare.

Art. 15
Prezentarea incompletă a dosarelor prevăzute la art. 14 şi/sau întocmirea incorectă a documentelor depuse 
conduc la neadmiterea participării la examen a candidaţilor în cauză.

Pregătirea şi examinarea candidaţilor

file:///C:/Documents%20and%20Settings/mihai/Local%20Settings/Temp/document-view.seam%3FdocumentId=n5pw2ylqmrzf6njthfptembqhewtaobngi2v6yjrgq
file:///C:/Documents%20and%20Settings/mihai/Local%20Settings/Temp/document-view.seam%3FdocumentId=n5pw2ylqmrzf6njthfptembqhewtaobngi2v6yjrgu
file:///C:/Documents%20and%20Settings/mihai/Local%20Settings/Temp/document-view.seam%3FdocumentId=nr4f6nbqg5ptembqgy
file:///C:/Documents%20and%20Settings/mihai/Local%20Settings/Temp/document-view.seam%3FdocumentId=n5pw2ylqmrzf6njthfptembqhewtaobngi2v6yjy
file:///C:/Documents%20and%20Settings/mihai/Local%20Settings/Temp/document-view.seam%3FdocumentId=n5pw2ylqmrzf6njthfptembqhewtaobngi2v6yjv
file:///C:/Documents%20and%20Settings/mihai/Local%20Settings/Temp/document-view.seam%3FdocumentId=n5pw2ylqmrzf6njthfptembqhewtaobngi2v6yjv


                                 Art. 16 (modificat cu Ord.302/2014)
“Art.  16 -  (1)  Pentru  pregătirea  şi  examinarea  teoretică  a  candidaţilor  autoritatea  publică
centrală  care  răspunde  de  silvicultură  aprobă  un  set  de  întrebări  şi  răspunsuri  privind
examenul de vânător, în concordanţă cu reglementările în vigoare, pe care îl prezintă pe site-
ul propriu.

(2) Setul  de întrebări  şi  răspunsuri  menţionat  la  alin.  (1),  prevăzut  în anexa nr.  8,
conţine 1000 de întrebări,  fiecare întrebare având 3 variante de răspunsuri dintre care unul
este corect.

(3)  Autoritatea  publică  centrală  care  răspunde  de  silvicultură  poate  reactualiza
conţinutul setului de întrebări  şi răspunsuri în condiţiile alin.  (1), în acord cu legislaţia  în
vigoare şi cu literatura din domeniul cinegetic, cu cel puţin 60 de zile înaintea datei susţinerii
examenului prevăzut la art. 10 alin. (1), unde acesta va fi folosit.

(4) Întrebările şi răspunsurile menţionate la alin. (2) sunt formulate având în vedere
noţiuni privind domeniul cinegetic, din:

a) biologia speciilor ce aparţin faunei de interes cinegetic;
b) managementul speciilor de interes vânătoresc;
c) exercitarea vânătorii;
d) echipament de vânătoare;
e) legislaţia în domeniul cinegetic;
f) etica vânătorească;
g) chinologie;
h) boli ale vânatului;
i) arme de vânătoare.”

                                   Art. 17 (modificat cu Ord.302/2014)
“(1)  Examinarea  candidaţilor  se  face  de  o  comisie  de  examinare  formată  din  trei

reprezentanţi ai autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi doi reprezentanţi ai
asociaţiilor,  uniunilor  sau  federaţiilor  naţionale  de  profil  recunoscute  la  nivel  naţional  şi
internaţional şi înfiinţate prin lege care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a)  sunt  absolvenţi  licenţiaţi  ai  unei  instituţii  de  învăţământ  superior  în  domeniul
cinegetic sau silvic în care au studiat speciile de interes cinegetic şi vânătoarea;

b) au o vechime în muncă în domeniul cinegetic mai mare de trei ani;
c) au atribuţii de serviciu în domeniul cinegetic;
d) deţin permis de vânătoare permanent.
(2)  Funcţia  de  preşedinte  al  comisiei  va  fi  îndeplinită  de  către  unul  dintre

reprezentanţii autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură menţionaţi la alin. (1).
(3) Nominalizarea reprezentanţilor asociaţiilor, uniunilor sau federaţiilor naţionale de

profil recunoscute la nivel naţional şi internaţional şi înfiinţate prin lege prevăzute la alin. (1)
se transmite la autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură cu minimum 3 zile
lucrătoare anterior datei programate pentru susţinerea examenului.”

                                 Art. 18 (modificat cu Ord.302/2014)
“ Hotărârile comisiei stabilite la art. 17 se iau prin majoritate simplă.”

Art. 19

(1) Comisia de examinare se întruneşte la datele, orele şi locurile stabilite de către autoritatea publică centrală 
care răspunde de silvicultură pentru extragerea testelor de examinare şi a grilelor de verificare, respectiv pentru 
susţinerea examenului.

(2) Testele prevăzute la alin. (1) conţin 30 de întrebări din cele stabilite potrivit art. 16.

(3) Timpul de examinare este de 60 de minute.

                                              Art. 20 (modificat cu Ord.302/2014)
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„ (1) Comisia  de examinare îşi poate desfăşura activitatea în prezenţa obligatorie a
minimum 3 membri.

(2) În situaţia neîntrunirii a minim 3 membri, comisia de examinare nu poate funcţiona
şi examenul se reprogramează.”

Art. 21

(1) Comisia de examinare are următoarele atribuţii privind examenul:

a) stabileşte testele tip grilă şi grilele de verificare care se vor folosi pentru examen, le multiplică şi le introduce în 
plicuri care se sigilează la sediul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;

b) verifică dosarele candidaţilor, existente la organizaţiile vânătoreşti, în vederea susţinerii examenului, 
prezentate de conducerile executive ale acestora;

c) întocmeşte şi prezintă public prin afişare cu cel puţin 30 de minute înainte de ora programată pentru 
desfăşurarea examenului rezultatele verificării dosarelor, menţionând candidaţii ale căror dosare au fost admise şi
au dreptul de a participa la examen, precum şi pe cei ale căror dosare au fost respinse şi nu au drept de 
participare la examen;

“d)  legitimează  candidaţii  admişi  să participe  la  examen,  pe baza actului  de identitate,  la
intrarea acestora în sala de examinare;” (modificat cu Ord.302/2014)
e) desigilează în faţa candidaţilor testele şi grilele de verificare, distribuie testele şi prezintă modul de desfăşurare
a examenului;

f) anulează testele candidaţilor care încearcă să copieze sau copiază răspunsurile la întrebări;

“g) permite accesul în sala de examinare doar a candidaţilor admişi să participe la examen;” 
(modificat cu Ord.302/2014)
h) barează în grilele testelor întrebările la care nu s-a răspuns, înainte de corectare, apoi verifică fiecare lucrare, 
punctând în mod corespunzător răspunsurile date;

i) întocmeşte procesul-verbal de examinare într-un număr de exemplare egal nu numărul instituţiilor care au 
desemnat reprezentanţi în comisia de examinare;

j) prezintă public prin afişare, după corectarea tuturor testelor, rezultatele examenului, declarând promovaţi 
candidaţii care au răspuns corect la minimum 20 de întrebări, respectiv respinşi pe cei care nu realizează acest 
nivel.

k) vizează  fişa  de evidenţă  depusă la  dosar,  prevăzută  la  art.  14 alin.  (3).”  (modificat  cu
Ord.302/2014)

(2) Organizaţiile vânătoreşti care au prezentat candidaţi la examen iau în copie câte un exemplar al proceselor 
verbale întocmite cu ocazia examenului.

                                  Art. 22 (modificat cu Ord.302/2014)
”Art.  22 -  (1) Candidaţii  care nu au promovat  examenul,  precum şi cei  absenţi  la

examen au dreptul  să susţină examen/examene în decurs de un an,  cu ocazia  examenelor
organizate  pentru  alte  asociaţii  vânătoreşti,  potrivit  prezentului  regulament,  cu  condiţia
depunerii unei cereri în acest sens şi a documentelor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. f) şi g) în
termenul de valabilitate de şase luni de la emitere.

(2) Candidaţii prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia de a transmite cererea de examinare la
autoritatea  publică  centrală  care  răspunde  de  silvicultură,  în  timp  util,  pentru  luarea  în
evidenţă şi pentru obţinerea confirmării de participare.

(3) Dreptul de participare la examen a candidaţilor prevăzuţi la alin (1) se hotărăşte de
comisia de examinare după verificarea valabilităţii documentelor prevăzute la art. 14 alin. (1)

lit. f) şi g) depuse de către candidat, cel mai târziu în preziua examenului, la asociaţia care
organizează examenul pentru obţinerea permisului de vânătoare permanent.”

Art. 23

(1) Documentele de examen sunt constituite din:

a) dosarele candidaţilor;

b) copie de pe procesul-verbal încheiat cu ocazia verificării dosarelor;
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c) testele tip grilă corectate şi semnate de comisia de examinare;

d) copie de pe grilele de verificare;

e) copie de pe procesul-verbal de examinare.

“(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se arhivează, pentru o perioadă de 5 ani, la sediile
organizaţiilor vânătoreşti care au prezentat candidaţi la examen.” (modificat cu Ord.302/2014)

Soluţionarea contestaţiilor

Art. 24

(1) Contestaţiile privind rezultatul probei teoretice din cadrul examenului pentru dobândirea permisului de 
vânătoare permanent se pot depune, în termen de 3 zile lucrătoare de la data desfăşurării examenului, la sediile 
organizaţiilor vânătoreşti unde candidatul este înscris.

(2) Organizaţiile vânătoreşti au obligaţia să înainteze contestaţiile primite, împreună cu testele tip grilă corectate, 
la autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în vederea soluţionării acestora, păstrând totodată o 
copie de pe aceste teste.

”(3) Contestaţiile se soluţionează în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii lor, de
către o comisie constituită din :

a) doi reprezentanţi  ai  autorităţii  publice centrale care răspunde de silvicultură care
îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 17 alin (1), alţii decât cei din comisia de examinare;

b)  un  reprezentant  al  asociaţiilor,  uniunilor  sau  federaţiilor  naţionale  de  profil
recunoscute la nivel naţional şi internaţional şi înfiinţate prin lege care îndeplineşte condiţiile
prevăzute  la  art.  17  alin.  (1),  altul  decât  cei  din  comisia  de  examinare.  (modificat  cu
Ord.302/2014)

 (4) Comisia prevăzută la alin. (3) îşi poate exercita atribuţiile în prezenţa a cel puţin doi membri din care cel puţin
un reprezentant al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 25
În cazul în care contestaţia este admisă, candidatul care a formulat-o va fi declarat „promovat“ şi este în drept să i
se elibereze permisul de vânătoare permanent potrivit legii şi prezentului regulament.

                                          Completare cu Ord. 302/2014

Art. II. Candidaţii  la examenul  pentru dobândirea permisului  de vânătoare permanent  fac
dovada efectuării activităţilor de stagiatură prevăzute la art. 7 lit. a)-c) modificat potrivit Art. I
pct 2 de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

Art. III.  Fişa de stagiatură completată potrivit prevederilor art. 7 din Regulamentul
pentru  obţinerea  permiselor  de  vânătoare  aprobat  prin  Ordinul  ministrului  agriculturii  şi
dezvoltării rurale nr. 539/2009 pentru aprobarea regimului permiselor de vânătoare, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 606 din 02.09.2009, este valabilă până la data
de 31 decembrie 2014 cu condiţia completării acesteia cu activităţile de stagiatură prevăzute
la art. 7 lit. a)-c) modificat potrivit Art. I pct 2 din prezentul ordin.

Art. IV.  Anexa nr. 1 la  Regulamentul pentru obţinerea permiselor  de vânătoare se
modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. V.  Anexa nr. 11  la  Regulamentul pentru obţinerea permiselor de vânătoare este
prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. VI. Anexa nr. 31  la  Regulamentul pentru obţinerea permiselor de vânătoare este
prevăzută în anexa nr. 3 la prezentul ordin.

Art. VII.  Anexa nr. 4 la  Regulamentul pentru obţinerea permiselor de vânătoare  se
modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezentul ordin.

Art. VIII. Anexa nr. 6 la Regulamentul  pentru obţinerea permiselor de vânătoare se
modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5 la prezentul ordin.

Art. IX. Anexa nr. 5 la prezentul ordin, reprezentând Setul de întrebări şi răspunsuri
privind examenul de vânător, se foloseşte pentru examinarea candidaţilor după 60 de zile de la
intrarea în vigoare a prezentului ordin. 
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Art. X. Setul de întrebări şi răspunsuri privind examenul de vânător prevăzut în anexa
nr.  6  la Regulamentul  pentru  obţinerea  permiselor  de  vânătoare  aprobat  prin  Ordinul
ministrului  agriculturii  şi  dezvoltării  rurale  nr.  539/2009  pentru  aprobarea  regimului
permiselor  de vânătoare, publicat  în Monitorul Oficial  al  României,  Partea I,  Nr.  606 din
02.09.2009, se aplică timp de 60 de zile după intrarea în vigoare a prezentului ordin.

Art. XI.  Cererea de înscriere în asociaţia de vânătoare,  comunicarea de repartizare
pentru efectuarea stagiaturii şi acţiunile efectuate în perioada de stagiatură anterioare intrării
în vigoare a prezentului ordin rămân valabile până la data examenului organizat în judeţul în
care are sediul asociaţia la care este înscris candidatul, dar nu mai târziu de un an.

Art. XII. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Eliberarea permisului de vânătoare permanent

Art. 26
Permisul de vânătoare permanent obţinut în condiţiile prezentului regulament se eliberează, în condiţiile legii, de 
către organizaţiile vânătoreşti licenţiate doar pentru candidaţii proprii declaraţi „promovaţi“ la examenul pentru 
dobândirea permisului de vânătoare permanent, cel mai devreme la 15 zile după data desfăşurării examenului.

                                                                                                                                                             Anexa nr. 1 la
                          Ordinul ministrului delegat pentru ape, 

                           păduri şi piscicultură nr. 302/2014
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                             (Anexa nr. 1 la Regulamentul pentru 
                              obţinerea permiselor de vânătoare)

Înregistrat la:
…………………………
(Organizaţia vânătorească)

Nr. ___________ din _____________
     APROB,

Conducător executiv/împuternicit

C E R E R E

Subsemnatul  …………………………………………….,  cetăţean  …………………,
fiul lui ………………… şi a ………………, născut în anul ……., luna ……..…, ziua ……,
în localitatea ……………………., judeţul …………………, domiciliat în …………………,
strada ……………., nr. ……, bl ……., sc ……, ap ……, judeţul (sectorul) ………………...,
posesor al actului de identitate ……., seria ……., nr. ……………., eliberat de ……………..,
la data de ………………., cod numeric personal …………………………..

sunt de profesie ………………………… angajat la …………………………………,
în funcţia de ……………………..,

vă  rog  a-mi  aproba  înscrierea  ca  practicant  în  cadrul  organizaţiei  vânătoreşti
……………………………………………….........  în  vederea  efectuării  stagiaturii  şi  a
obţinerii permisului de vânătoare permanent, în condiţiile legii.

În  acest  sens  sunt  recomandat  de  către  dl/dna  ......................................................,
potrivit recomandării anexate, în original. 

Am  luat  cunoştinţă  despre  prevederile  statutului  organizaţiei  vânătoreşti
………………………………................................,  pe  care  mi-l  însuşesc  şi  mă  oblig  să  îl
respect, în condiţiile legii.

Declar pe propria răspundere că nu mă aflu în nici una din situaţiile prevăzute de lege
care să îmi interzică obţinerea permisului de vânătoare şi respectiv a permisului de armă. 

Telefon ……………………,

Alte modalităţi de contactare ……………………….

Data Semnătura:

............... …………..

Notă: Este obligatorie completarea tuturor spaţiilor din cerere.

                     Anexa nr. 2 la
Ordinul ministrului delegat pentru ape, 
păduri şi piscicultură nr. 302 /2014



 (Anexa nr. 11 la Regulamentul pentru 
obţinerea permiselor de vânătoare)

                    Domnului Director al ................................................................
                                               (organizaţia vânătorească)

R E C O M A N D A R E

Subsemnatul.........................................................,CNP...............................................,

membru  vânător  în  cadrul  ................................................................  din  anul  ..........,  îl/o

recomand pe dl./dna. ....................................................., CNP. ........................................ pentru

înscrierea în cadrul asociaţiei ..........................................................................ca stagiar pentru

dobândirea  permisului  de  vânătoare,  întrucât  prezintă  aptitudini  pentru  participarea  la

activităţile specifice stagiaturii şi pentru practicarea vânătorii.

Data                 Semnătura

….………………            …………………….

                                     Anexa nr. 3 la
Ordinul ministrului delegat pentru ape, 
păduri şi piscicultură nr. 302/2014



 (Anexa nr. 31 la Regulamentul pentru 
obţinerea permiselor de vânătoare)

                      Înregistrat la 
      ……………………………….…….
          (organizaţia vânătorească)
         Nr. …………/……………

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi ………….……. , cu ocazia instruirii privind portul

şi mânuirea armei de vânătoare în fondul cinegetic nr. ...... denumit ...............................

Organizator .................................................

 Participă un număr de ............... candidaţi pentru
obţinerea permisului de vânătoare permanent

La şedinţa privind instruirea practică privind portul şi mânuirea armei de vânătoare în
fondul  cinegetic,  fără  folosirea  muniţiei  reale,  candidaţii  au  fost  instruiţi  cu  privire  la
următoarele:

1.Încărcarea şi descărcarea armei de vânătoare în timpul unei acţiuni de vânătoare; 
2.  Portul  armei  în  timpul  deplasării  vânătorului  de  la  un  stand la  altul,  în  timpul

aşteptării în stand, în repaus, în timpul recuperării vânatului împuşcat;
3. Mânuirea armei de vânătoare în timpul urmăririi vânatului în vederea declanşării

focului;
4. Cunoaşterea următoarelor  reguli de prevenire a accidentelor în timpul  practicării

vânătorii, şi anume:
-  se  interzice  organizarea  vânătorii  în  condiţii  de  furtună,  precum  şi  urmărirea

vânatului mare rănit (urs, mistreţ) în condiţiile lipsei de vizibilitate. 
 -  arma  de  vânătoare  se  foloseşte  pe  fondurile  cinegetice  numai  pentru  recoltarea
vânatului şi combaterea dăunătorilor vânatului. 

 - în afara fondurilor cinegetice arma de vânătoare se transportă descărcată şi introdusă
în toc. 

- muniţia trebuie sa fie corespunzătoare tipului şi calibrului armei utilizate şi categoriei
speciei de vânat care trebuie recoltat. 

- se interzice utilizarea alicelor cu diametru mai mare de 5 mm. 
- la vânătoare se vor folosi numai armele care sunt în stare de funcţionare. 
- se interzice folosirea armei pentru sprijin sau lovirea vânatului rănit. 
- se interzice lovirea armei de arbori, stânci sau alte obiecte dure. 
- în timpul odihnei, arma va fi descărcată şi aşezată numai în locuri care oferă o bună

stabilitate. 
- se interzice îndreptarea armei spre alte persoane, chiar dacă aceasta este descărcată. 
- cartuşele care ramân blocate pe ţeavă se scot cu instrumente adecvate. 
- în caz de rateu, arma nu se va deschide imediat, se va aştepta, cu ţeava îndreptată în

jos, timp de aproximativ un minut. 
- se interzice punerea mâinii pe gura ţevilor. 

5.  Cunoaşterea următoarelor  obligaţii  ale  organizatorilor  acţiunilor  de vânătoare,  şi
anume: 



   -  să  aibă  asupra  lor  autorizaţia  de  vânătoare  colectivă  tip  A sau,  după caz,  tip  B,
completată corect; 
 - să verifice la toţi vânătorii participanţi permisul de armă, permisul de vânătoare sau
ordinul de serviciu, armamentul, muniţia şi asigurarea obligatorie împotriva accidentelor; 

- să efectueze instructajul pentru prevenirea accidentelor; 
- să prezinte vânătorilor principalele reguli de practicare a vânătorii, speciile de vânat

în care se poate trage, numărul de exemplare permis a se vâna şi altele asemenea; 
- să informeze şi să instruiască vânătorii asupra semnalelor sonore - de începere şi de

încetare a goanei utilizate în timpul vânătorii; 
- să informeze vânătorii şi gonaşii asupra pericolelor care pot fi întâlnite pe terenul de

vânătoare  -  zone  abrupte,  stâncării,  grohotişuri,  ape  curgătoare,  canale,  mlaştini,  arbori
aninaţi, zone de formare a avalanşelor; 

-  să interzică exercitarea vânătorii  de către  persoanele aflate  în stare de ebrietate,
precum şi consumul de alcool în timpul vânătorii; 

-  să stabilească amplasarea vânătorilor în stand şi să informeaze fiecare vânător asupra
poziţiei ocupate de vecini şi, în funcţie de situaţie, asupra poziţiei vânătorilor amplasaţi pe
flancuri; 

-  să stabilească direcţiile si unghiurile de tragere, reperele între care se permite tirul,
precum şi interdicţiile de tragere în funcţie de amplasarea vânătorilor în standuri; 

- să stabilească componenţa echipelor de gonaşi şi conducătorii acestora, în funcţie de
tipul  de vânat,  şi  să îi  instruiască  asupra modului  de desfăşurare a  fiecărei  goane,  pentru
vânătorile colective la goană; 

- să interzică folosirea altor câini, în afara celor din rasele admise la vânătoare; 
- să anunţe prin semnale sonore începerea şi încetarea goanei, precum şi a tirului; 
- să conducă vânătorii în fondul de vânătoare numai dacă posedă asigurare împotriva

accidentelor  de vânătoare  şi  dacă autorizaţia,  permisul  de vânătoare,  permisul  de armă şi
armamentul sunt regulamentare; 

- să completeze cu pix rezultatele înregistrate  de fiecare vânător,  la fiecare acţiune
organizată în baza autorizaţiei de vânătoare; 

-  să crotalieze şi să înscrie în autorizaţia de vânătoare individuală vânatul împuşcat şi
numărul crotaliei, imediat după ce acesta a fost recuperat, înainte de a părăsi fondul cinegetic; 

-  să  excludă  vânătorii  care  nu  respectă  regulile  privind  organizarea  şi  practicarea
vânătorii în timpul în care se află în fondul cinegetic; 

- să constituie echipe pentru urmărirea vânatului mare rănit; 
-  să  organizeze  şi  să  supravegheze  transportul  vânatului  mare  împuşcat  până  la

mijlocul de transport. 
6. Cunoaşterea următoarelor obligaţii ale persoanelor autorizate să practice vânătoarea

individual, şi anume: 
-  să prezinte organizatorului autorizaţia de vânătoare, permisul de vânătoare, permisul

de armă sau, după caz, ordinul de serviciu, crotaliile corespunzătoare şi asigurarea obligatorie
împotriva accidentelor; 

- să se prezinte cu armament şi muniţii care trebuie să aibă caracteristicile necesare
pentru  împuşcarea  exemplarului  din  specia  înscrisă  în  autorizaţia  de  vânătoare,  în
conformitate cu prevederile legale în vigoare, şi să le prezinte organizatorului pentru control; 

- la vânătoarea de selecţie vor trage numai în exemplarul indicat de organizator; 
- la urs, cerb comun, cerb lopătar, capră neagră vor folosi numai arme cu ţevi ghintuite

şi  cartuşe cu glonţ,  în  conformitate  cu reglementările  în vigoare,  iar  la  mistreţ,  căprior  şi
muflon se pot folosi şi arme de vânătoare cu ţeavă lisă, însă numai cu muniţie cu proiectil
unic; 



-  înainte de a se încarcă arma se verifică şi se curăţă ţevile de eventualele depuneri de
frunze, pământ, zăpadă etc.; 

-  încărcarea armei se face la locul de vânătoare, după ce se asigură că pe direcţia de
tragere nu se află alte persoane; 

-   încărcarea  armei  basculante  se  va  face  cu  ţevile  îndreptate  în  jos,  închiderea
realizându-se prin ridicarea patului; 

-  carabinele se încarcă ţinându-se cu ţeava în sus; 
-  imediat după încărcare arma trebuie asigurată; 
- arma se poartă în mână sau pe umăr, asigurată, până la identificarea vânatului; 
- înainte de acţionarea siguranţei şi declanşarea focului asupra vânatului, vânătorul se

va asigura că pe direcţia lui de tragere nu sunt persoane; 
- declanşarea focului se va face numai după identificarea clară a vânatului; 
- declanşarea focului asupra vânatului în mişcare pe jos, la ridicare sau în zbor se va

face numai după asigurarea că prin ricoşare nu pot fi provocate accidente; 
- cand se utilizează barca, vânătorul se va aşeza cu spatele la barcagiu şi va ţine arma

îndreptată cu ţeava în sus; tirul este permis numai în faţă şi lateral; 
-  declanşarea  focului  din observator  se  va face numai  după identificarea  precisă a

vânatului; 
7. Cunoaşterea următoarelor obligaţii ale vânătorilor la vânătorile colective, şi anume: 

   - deplasarea vânătorilor în teren, între goane, se face în linişte pe un singur rând; 
   -  la  aşezarea  în  stand,  fiecare  vânător  trebuie  să  cunoască  locul  de  amplasare  a
vecinilor; 
 - este interzisă schimbarea locului indicat de organizator; 

- este interzis consumul de băuturi alcoolice în timpul acţiunii de vânătoare; 
-  încărcarea  armei  se  va face  numai  în  stand,  după ce  vânătorul  şi-a  ocupat  locul

indicat de organizator; 
- arma se descarcă în stand, după semnalul de încetare a goanei; 
- este interzisă părăsirea standului în timpul vânătorii; 
- urmărirea vânatului rănit  se va face după încetarea goanei şi numai cu aprobarea

organizatorului; 
- se execută foc în vânat doar după ce acesta a fost foarte bine identificat şi numai dacă

se află sub distanţa de tir eficient; 
- nu se trage în vânatul aflat în faţa vecinului; 
- înainte de părăsirea standului pentru goana următoare, arma se descarcă, deplasarea

între goane făcându-se doar cu arma basculată sau cu închizătorul deschis, astfel încât acest
lucru să fie vizibil;  nu se părăseşte standul până când nu sunt strânse toate tuburile  trase
pentru a fi duse ulterior la un container destinat deşeurilor; 

- ridicarea vânatului căzut se va realiza numai după încetarea goanei; 
- în situaţia amplasării standurilor pe o singură linie, se interzice declanşarea focului

sub un unghi mai mic de 450 faţă de linia vânătorilor, tirul fiind permis în faţa şi în spatele
liniei vânătorilor; 

- în situaţia amplasării standurilor în linie pe o distanţă mai mică de 200 m, cu unul sau
două flancuri, declanşarea focului de către vânătorii aflaţi pe flancuri este permisă numai în
spatele liniei flancului, cu respectarea unghiului minim de tragere de 450; 

- în teren liber se interzice tirul în faţă cu arma cu alice când gonaşii au ajuns la 200 m
de linia standului; 

- în teren liber se interzice tirul în faţă cu arma cu glonţ sau cartuş cu proiectil unic,
când gonaşii au ajuns la 500 m de linia standului; 

- interzicerea tirului în faţă se semnalizează sonor de către organizator.  După acest
semnal, tirul este permis numai în spatele liniei standurilor; 



- pentru executarea tirului asupra vânatului care a trecut linia standului trecerea armei
încărcate peste acesta, se va realiza numai cu ţeava în sus; 

-  pentru urmărirea vânatului mare rănit, se stabilesc de către organizator echipele de
căutare şi recuperare, formate din minimum 2 vânători dotaţi cu armament corespunzător şi
câini de vânătoare; 

-  vânătorii au obligaţia de a avertiza gonaşii, în cazul în care vânatul mare rănit se
deplasează în direcţia acestora; 

- în cazul vânătorilor la pândă, cu mai multe standuri alăturate, fiecare vânător trebuie
să cunoască locurile în care sunt aşezati ceilalţi vânători; 

- declanşarea focului se va face numai după identificarea clară a vânatului; 
- părăsirea standului se va face la ora sau la semnalul stabilit de organizator. 

  8. Cunoaşterea următoarelor obligaţii ale gonaşilor la vânătorile colective: 
- să se deplaseze în goană aliniaţi cu vecinii, la distanţă egală de aceştia, pe traseul sau

după direcţia indicată de organizator; 
- să facă permanent zgomot pentru a fi uşor identificaţi de vânători, mai ales atunci

când se apropie de linia acestora; 
- să avertizeze vânătorii în momentul observării vânatului, conform regulilor stabilite

de organizatorul vânătorii la începutul acesteia; 
- să nu se apropie de vânatul mare căzut şi nici de cel rănit; 
- să poarte elemente care permit identificarea lor; 
- la vânătorile de mistreţ şi urs, fiecare echipă de 4 gonaşi va fi condusă de către un

vânător înarmat pregătit să tragă în orice moment în vânatul rănit, observat pe parcurs de către
gonaşii din echipă; 

- gonaşii au obligaţia de a confirma recepţionarea semnalului de avertizare; 
- observatorii, invitaţii şi candidaţii la obţinerea permisului de vânătoare vor respecta

regulile stabilite de organizatorul acţiunii de vânătoare. 

Nr. Numele şi prenumele Codul numeric Semnătura Semnătura
Crt. stagiarului personal stagiarului organizatorului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.



20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Prezentul proces verbal a fost încheiat într-un exemplar, care va fi depus şi înregistrat la sediul 

AVPS DIANA-TRANSILVANIA .

   (organizaţia vânătorească)

O copie a prezentului proces verbal se păstrează la organizator, iar alte copii se 
transmit candidaţilor prezenţi la instruire.

Organizator

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

(Semnătura) 

                                           Anexa nr. 4 la
                     Ordinul ministrului delegat pentru ape, 



                        păduri şi piscicultură nr. .302/2014

                        (Anexa nr. 4 la Regulamentul pentru 
                        obţinerea permiselor de vânătoare)

           Organizaţia vânătorească

………………………………..………..
Nr. _________/__________

R E C O M A N D A R E   D E   A B S O L V I R E

Ca urmare a rezultatelor obţinute în perioada de stagiatură realizată conform  Regulamentului pentru 

obţinerea permiselor de vânătoare recomandăm pe d-l/d-na ……….......................…………………………….., fiul/fiica 

lui …………............……şi a ……......………………., domiciliat/domiciliată în ………………..........…………………. posesor 

al BI/CI seria …..….. nr. ………………...... eliberat de …...........………….........………….. la data de …........…….....…….,

 C.N.P. ................................................, pentru a participa la examenul pentru dobândirea permisului de 

vânătoare permanent.

Data: Conducător executiv/împuternicit,
      ....................           (nume, prenume, funcţia)

                               ……………………..…………..………….
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