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DESCRIEREA OCUPAŢIEI 

 
 

Paznicul de vânătoare îşi desfăşoară activitate pe fondul de vânătoare şi are următoarele 
responsabilităţi majore: 

  asigură liniştea şi securitatea vânatului cu păr şi pene; 
  amenajează hrănitori, scăldători şi sărării în cuprinsul fondului pe care le dotează 

cu hrană suplimentară; 
  controlează starea de sănătate a inventarului cinegetic şi aplică măsurile 

profilactice stabilite de medicul veterinar; 
  realizează evaluarea, inventarierea şi selecţia efectivului cinegetic; 
  realizează populări şi repopulări de specii de animale şi păsări destinate 

vânătorii;asigură condiţii optime de reproducere şi creştere a tineretului; 
  combate prin toate mijloacele braconajul, prinderea tineretului şi culegerea 

ouălor. 
 
Paznicul de vânătoare are relaţii de serviciu cu conducerea filialei de vânătoare căreia îi 
aparţine fondul de vânătoare şi organelor superioare acesteia (AGVPS), cu personalul silvic ce 
gospodăreşte fondul silvic din aria sa de activitate, organe ale administraţiei de stat (primărie, 
poliţie, jandarmerie) 
 
Toate observaţiile privind vânatul, activităţile cu caracter cinegetic precum şi actele de braconaj 
sunt raportate conducerii filialei de vânătoare. 
 
Echipa de lucru a paznicului de vânătoare este constituită din membrii asociaţiei (vânători) şi 
muncitori nepermanenţi (calificaţi şi necalificaţi) şi desfăşoară activităţi numai pe raza fondului 
de vânătoare. 
 
Paznicul de vânătoare realizează instruirea persoanelor care participă la vânătoare în ce priveşte 
protecţia muncii, a mediului şi normele PSI. De asemenea la vânătorile individuale cu 
autorizaţie - în care paznicul de vânătoare însoţeşte vânătorul – face instruirea acestuia în ce 
priveşte etica vânătorească şi utilizarea armei şi muniţiei. Acelaşi lucru îl face ori de câte ori 
este numit conducătorul grupului de vânători la vânătorile colective. 
 
Paznicul de vânătoare supraveghează creşterea, dezvoltarea şi înmulţirea vânatului, urmărind 
realizarea bonităţii optime a fondului de vânătoare. Acesta are ca principale preocupări paza 
fondului de vânătoare, supravegherea creşterii, dezvoltării şi înmulţirii vânatului, asigurarea 
hranei suplimentare a vânatului, menţinerea sănătăţii tuturor speciilor de vânat, combaterea 
răpitoarelor, a braconajului ş.a. 
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UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ 
 

 
Domeniu de 
competenţă 

Nr. 
crt. Titlul unităţii 

Fundamentale 

1.  
2.  
3.  
4.  

Comunicare interactivă 
Efectuarea muncii în echipă 
Planificarea activităţii proprii 
Perfecţionarea pregătirii profesionale 

Generale pe domeniul 
de activitate 

 
5. 

Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în 
muncă, de protecţia mediului şi de PSI 

Specifice 
ocupaţiei 

6.  
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

Asigurarea pazei fondului de vânătoare 
Combaterea dăunătorilor speciilor de vânat 
Asigurarea hranei vânatului 
Prevenirea şi combaterea bolilor speciilor de vânat  
Realizarea de construcţii şi amenajări vânătoreşti 
Evaluarea şi selecţia vânatului 
Organizarea recoltării vânatului 
Popularea şi repopularea fondului de vânătoare  
Utilizarea armei de vânătoare 
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UNITATEA 1 

COMUNICARE INTERACTIVĂ 

 

Descriere 
Unitatea se referă la competenţa necesară comunicării permanente cu membrii echipei 
multidisciplinare facilitând schimbul de informaţii necesar desfăşurării activităţilor. 

 
Elemente de competenţă Criterii de realizare 

1. Transmite şi primeşte informaţii  1.1. Informaţiile sunt selectate cu atenţie şi 
verificate cu responsabilitate. 
1.2. Informaţiile sunt transmise în mod clar, 
corect şi concis, folosind limbajul de 
specialitate specific. 
1.3. Schimbul de informaţii este realizat cu 
operativitate. 
1.4. Transmiterea şi primirea de informaţii se 
realizează prin utilizarea mijloacelor de 
comunicare adecvate. 

2. Participă la discuţii pe teme 
profesionale 

2.1. Punctele de vedere proprii sunt 
comunicate deschis, pentru clarificarea 
problemelor apărute. 
2.2. Opiniile sunt susţinute cu argumente 
clare, prin intervenţii prompte, pertinente, cu 
referire directă la subiectul abordat. 
2.3. Discuţiile pe teme profesionale sunt 
dinamizate printr-o participare activă la 
dezbaterea subiectelor. 
2.4. Discuţiile sunt purtate într-o manieră 
politicoasă, echilibrată, respectându-se 
punctul de vedere al interlocutorului. 
2.5. Eventualele divergenţe sunt rezolvate cu 
tact, într-o manieră constructivă. 

 

Gama de variabile 
 
Activităţi desfăşurate: 
- asigurarea pazei fondului de vânătoare 
- combaterea dăunătorilor naturali ai vânatului 
- asigurarea hranei naturale şi complementare a vânatului 
- evaluarea efectivelor de vânat 
- prevenirea şi combaterea bolilor vânatului 
 
 
Membrii echipei multidisciplinare:  
- personalul silvic (inginer, tehnician, pădurar); 
- personalul sanitar-veterinar (medic, tehnician); 
- personal medical uman (medic, asistent); 
- personal agronom (inginer, tehnician); 
- membri ai asociaţiei de vânătoare. 
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Informaţii: documentare privind activităţile paznicului de vânătoare: 
- material bibliografic referitor la biologia speciilor de vânat din teritoriu, nerăpitor (cu păr: 

cerb carpatin, cerb lopătar, căprior, capră neagră, marmota, zimbru, mistreţ, iepure, veveriţă, 
bizam; cu pene: cocoş de munte, cocoşul de mesteacăn, găinuşa de alune, fazan, potârniche, 
prepeliţa, porumbel, turturica, guguştiuc, dropie, gâştele sălbatece, raţele sălbatece, pelican, 
lebădă, alte păsări de baltă) şi răpitor (cu păr: urs, lup, vulpe, câine enot, râs, pisică 
sălbatecă, vidră, viezure, jderi, dihori, nurcă, nevăstuică, hermelină; cu pene: vulturii, 
acvile, ulii, şoimi, bufniţa, cucuveaua, huhurez, ciuf de pădure, corb, ciori, stăncuţa, 
coţofana, gaiţă). 

- material bibliografic referitor la mediul de viaţă a speciilor enumerate mai sus; 
- instrucţiuni privind modul, criteriile şi perioadele de selecţie a vânatului; 
- informaţii referitoare la bonitatea fondului şi a efectivelor de vânat din teritoriu; 
- informaţii privind cotele de recoltare de pe fondul de vânătoare; 
- calendarul activităţilor vânătoreşti şi a vânătorilor organizate pe fond. 
 
Mijloace specifice de transmitere a informaţiei: 
- telefon mobil 
- staţie de radio 
 

 

Ghid pentru evaluare 
 
Cunoştinţele necesare se referă la: 
- limbajul specific domeniului cinegetic; 
- utilizarea mijloacelor de comunicare. 
 
La evaluare se urmăreşte: 
- promptitudinea şi corectitudinea cu care culege şi/sau transmite informaţiile 
- eficienţa cu care utilizează terminologia specifică 
- spiritul constructiv cu care prezintă opiniile şi dezbate problemele profesionale în cadrul 

discuţiilor în grup.  
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UNITATEA 2 
EFECTUAREA MUNCII ÎN ECHIPĂ 

Descriere 
Unitatea descrie competenţa necesară pentru identificarea rolului propriu în cadrul echipei şi 
implicarea în realizarea sarcinilor curente la locul de muncă. 

Elemente de competenţă Criterii de realizare 
1. Identifică rolul în cadrul echipei 1.1. Rolul în cadrul echipei este identificat corect, 

în conformitate cu tipul activităţii de executat. 
1.2. Atribuţiile individuale sunt identificate de 
către fiecare membru al echipei în funcţie de 
sarcinile de realizat. 
1.3. Sarcinile comunicate sunt clarificate cu 
promptitudine în scopul evitării unor eventuale 
neînţelegeri. 
1.4. Termenele de realizare a sarcinilor 
individuale sunt identificate în timp util. 

2. Se implică în realizarea sarcinilor 
echipei 

2.1 Sarcinile individuale sunt îndeplinite conform 
planificării realizate cu echipa. 
2.2. Lucrul în echipă se realizează respectând 
raporturile ierarhice şi funcţionale. 
2.3. Obiectivul echipei este îndeplinit printr-o 
manieră de lucru unanim acceptată. 
2.4. Eventualele necorelări ale activităţii proprii 
cu activitatea celorlalţi membri ai echipei sunt 
soluţionate în timp util. 

Gama de variabile 
Membrii echipei:  

- membrii asociaţiei de vânătoare (vânători); 
- muncitori calificaţi nepermanenţi la construcţiile vânătoreşti (observator, cabană, 

bordei de pândă); 
- muncitori necalificaţi nepermanenţi la amenajări vânătoreşti (poteci, hrănitori) şi 

lucrarea ogoarelor de hrană suplimentară.  
Activităţi (la care lucrează în echipă, în cadrul căreia paznicul de vânătoare participă cu „sarcini 
individuale”) 
- patrulări pe fondul de vânătoare 
- asigurarea hranei, apei şi sării vânatului 
- evaluarea şi selecţia efectivelor de vânat 
- realizarea de construcţii şi amenajări vânătoreşti; 
- combate răpitoarele; 
- împiedică braconajul. 

Ghid pentru evaluare 
Cunoştinţele necesare se referă la: 
- activităţi/sarcini desfăşurate în echipă 
- schema organizatorică, raporturi ierarhice şi funcţionale 
- norme de timp ale activităţilor specifice 
 
La evaluare se urmăreşte: 
- capacitatea de integrare într-un colectiv şi de colaborare cu ceilalţi membri ai echipei; 
- capacitatea individuală de preluare şi executare a sarcinilor încredinţate într-un interval 
de timp prestabilit, în corelare cu obiectivul general al echipei şi în strânsă legătură cu  
sarcinile celorlalţi membri ai echipei. 
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UNITATEA 3 

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII PROPRII 

 

Descriere 
Unitatea descrie activităţile de planificare a activităţii proprii. 

 
Elemente de competenţă Criterii de realizare 

1. Identifică lucrările de executat 1.1. Lucrările sunt identificate în funcţie de 
planul de activitate stabilit de asociaţia de 
vânători. 
1.2. Etapele şi secvenţele de realizare a 
lucrărilor sunt stabilite adecvat tipului de 
lucrare şi termenului de finalizare. 

2. Stabileşte şi alocă resursele 2.1. Resursele de materiale şi echipamentele 
sunt stabilite corect în funcţie de tipul lucrării 
şi de timpul alocat finalizării lucrării. 
2.2. Timpul necesar realizării fiecărei etape 
este stabilit în mod realist, în vederea 
încadrării în termenul de finalizare. 
2.3. Necesarul de materiale şi echipamente 
este stabilit exact, cu încadrarea în normele 
de consum specifice. 

3. Planifică activităţile proprii 3.1. Planificarea activităţii şi a succesiunii 
etapelor de lucru este făcută în funcţie de 
timpul total alocat  
3.2. Planificarea activităţilor se face în 
funcţie de tipul lucrării. 
3.3. Planificării activităţii este făcută ţinând 
seama de eventualele situaţii ce pot afecta 
încadrarea în termenul final. 

 

Gama de variabile 
 
Tipul de lucrări de executat: 
- realizarea pazei fondului de vânătoare; 
- asigurarea hranei naturale şi suplimentare vânatului; 
- realizarea de construcţii şi amenajări vânătoreşti; 
- evaluarea şi selecţia vânatului; 
- combaterea dăunătorilor; 
- prevenirea şi combaterea bolilor vânatului. 
 
Resurse de materiale şi echipamente: 
- unelte, scule, dispozitive 
- arma de serviciu, muniţia necesară, binoclu, condica de serviciu 
- substanţe pentru dezinfecţie şi medicamente 
- utilaje 
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- combustibil 
- echipament de protecţie 
 
Situaţii care afectează desfăşurarea activităţii: 
- calamităţi naturale 
- accidente de muncă 
- discontinuităţi în aprovizionare 
- echipa de lucru incompletă 
- nerespectarea normelor de protecţia muncii şi prevenire şi stingere a incendiilor; 
 

Ghid pentru evaluare 
 
Cunoştinţele necesare se referă la: 
- etapele de lucru şi norme de timp alocate fiecăreia 
- materiale şi echipamente şi norme de consum 
- instrucţiuni şi proceduri de lucru 
 
La evaluare se urmăreşte: 
- aprecierea corectă a complexităţii sarcinilor 
- capacitatea de identificare a activităţilor ce trebuie planificate în atingerea obiectivelor de 

realizat, stabilirea priorităţilor  şi încadrarea în normele de lucru şi de timp 
- capacitatea de a planifica o lucrare şi de a respecta normele stabilite. 
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UNITATEA 4 
PERFECŢIONAREA PREGĂTIRII PROFESIONALE 

Descriere 
Unitatea se referă la competenţa necesară identificării nevoilor de instruire precum şi însuşirii şi 
aplicării de noţiuni adecvate progresului din domeniu, prin participarea eficientă la forme de 
perfecţionare profesională. 

Elemente de competenţă Criterii de realizare 
1. Identifică nevoile de instruire 1.1. Autoevaluarea nivelului de pregătire se 

face permanent prin raportare la cerinţele 
tehnice, legislaţia şi normele aferente. 
1.2. Necesarul de pregătire este evaluat corect 
prin compararea nivelului de cunoştinţe 
propriu, cu evoluţia şi cerinţele din domeniu.  

2. Identifică sursele de autoinstruire 2.1. Publicaţiile de specialitate sunt 
identificate şi studiate periodic, în urma 
selectării atente a subiectelor de interes. 
2.2. Autoinstruirea se face eficient, astfel încât 
să se asigure satisfacerea necesarului de 
instruire identificat. 
2.3. Autoinstuirea se face permanent, utilizând 
toate mijloacele accesibile.  
2.4. Autoinstruirea asigură cunoştinţele cerute 
de ritmul schimbării echipamentului din 
dotare sau a schimbării documentaţiilor şi a 
instrucţiunilor de exploatare şi/sau a altor 
reglementări.  

3. Participă la formare profesională 3.1. Participarea la cursuri/instruiri este activă 
şi eficientă, cunoştinţele predate fiind însuşite 
în totalitate. 
3.2. Instruirea asigură nivelul de cunoştinţe 
cerut de progresul tehnic în domeniu precum 
şi de noile reglementãri apărute.  
3.3. Evaluarea rezultatelor instruirii dovedeşte 
însuşirea corect a cunoştinţelor predate şi 
capacitatea de a le aplica. 

Gama de variabile   
Surse de informare pentru instruire: reviste şi publicaţii de specialitate, ziare, cursuri de 
specializare, Internet 
Mijloace de autoinstruire: 
- studierea revistelor şi publicaţiilor de specialitate, presă, radio, TV, Internet; 
- discuţii cu colegi şi specialişti 
- studierea instrucţiunilor de operare/exploatare a echipamentelor uzuale 
- studierea legislaţiei specifice, precum şi punerea la punct cu modificările survenite. 
 
Ghid pentru evaluare 
Cunoştinţele necesare se referă la: 
- noutăţile tehnice din domeniu (practici, metode, proceduri, echipamente); 
- reglementari legislative 
La evaluare se va urmări: 
- capacitatea de a identifica sursele de instruire şi a le exploata eficient; 
- capacitatea de autoevaluare a cunoştinţelor şi a nevoii de instruire; 
- exploatarea corectã a noilor echipamente din dotare; 
- participarea la forme de pregătire profesionala şi aplicarea în practică a deprinderilor însuşite. 
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UNITATEA 5 
APLICAREA NORMELOR DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ, DE 

PROTECŢIA MEDIULUI ŞI DE PSI 

Descriere 
Unitatea descrie modul de respectare a normelor de sănătate şi securitate în muncă, de protecţia 
mediului şi de prevenire a stingerii incendiilor, în timpul realizării activităţilor desfăşurate de 
paznicul de vânătoare. 

Elemente de competenţă Criterii de realizare 
1.  Aplică normele de sănătate şi 

securitate în muncă şi de protecţia 
mediului 

1.1. Legislaţia şi normele de sănătate şi 
securitate în muncă şi a mediului sunt însuşite 
şi aplicate în conformitate cu specificul locului 
de muncă. 
1.2. Însuşirea corectă a procedurilor de 
protecţia muncii şi a mediului este asigurată 
prin participarea la instructajul periodic. 
1.3. Echipamentul de protecţie este complet, 
conform lucrărilor de executat. 
1.4. Echipamentul de protecţie este întreţinut 
şi păstrat în conformitate cu procedura 
specifică locului de muncă 

2.  Aplică normele PSI 2.1. Activitatea la locul de muncă se 
desfăşoară în condiţii de securitate, respectând 
normele PSI. 
2.2. Procedurile PSI sunt însuşite prin 
participarea la instructajele periodice şi 
aplicaţiile practice. 
2.3. Echipamentele şi dotările de stingere a 
incendiilor sunt identificate corect şi rapid, 
conform normativelor de acţionare. 

3. Raportează pericolele apărute la locul 
de muncă 

3.1. Pericolele potenţiale sunt identificate 
rapid şi cu atenţie pe întreaga perioadă a 
desfăşurării activităţii şi sunt raportate prompt 
persoanelor abilitate, conform procedurilor 
specifice locului de muncă. 
3.2. Starea tehnică a echipamentelor de 
protecţie şi de stingere a incendiilor este 
verificată periodic, în conformitate cu normele 
specifice şi este raportată persoanelor abilitate. 

4.  Aplică procedurilor de urgenţă şi de 
evacuare 

4.1. Accidentul apărut este semnalat prin 
contactarea cu promptitudine a persoanelor din 
serviciile abilitate, conform procedurilor 
specifice. 
4.2. Primul ajutor este acordat rapid şi corect 
în conformitate cu tipul accidentului produs. 
4.3. Măsurile de urgenţă şi de evacuare sunt 
aplicate rapid şi cu luciditate, în ordine, 
respectând procedurile specifice locului de 
muncă. 
4.4. Echipamentul de intervenţie este utilizat 
conform normelor de protecţia muncii şi de 
PSI aplicabile. 



Paznic de vânătoare – 14 unităţi 
 

Page 12 of 31 

Gama de variabile 
Lucrări executate care solicită purtarea echipamentului de protecţie: 
- paza fondului de vânătoare 
- asigurarea hranei complementare 
- realizarea de construcţii şi amenajări vânătoreşti 
- folosirea armei la evaluarea şi selecţia vânatului 
- prevenirea şi combaterea dăunătorilor 
Legislaţia şi normele de sănătate şi securitate în muncă şi de protecţia mediului şi PSI se referă 
la: 
- norme de sănătate şi securitate în muncă şi de protecţia mediului la paza fondului de 

vânătoare (purtarea uniformei şi armei de serviciu, depozitarea deşeurilor)  
- norme de sănătate şi securitate în muncă şi de protecţia mediului la asigurarea hranei 

vânatului (utilizarea corectă a uneltelor şi utilajelor folosite la cultivarea ogoarelor de hrană, 
îngrijirea, recoltarea, depozitarea şi administrarea acesteia, depozitarea deşeurilor) 

- norme de sănătate şi securitate în muncă şi de protecţia mediului la realizarea de construcţii 
şi amenajări vânătoreşti (purtarea echipamentului de protecţie şi utilizarea corectă a 
uneltelor folosite, depozitarea deşeurilor) 

- norme de sănătate şi securitate în muncă privind folosirea armei de serviciu şi a muniţiei la 
selecţia vânatului şi combaterea dăunătorilor acestora; 

- norme de sănătate şi securitate în muncă şi de protecţia mediului la folosirea substanţelor 
toxice în prevenirea şi combaterea dăunătorilor mediului de viaţă a vânatului. 

Accidente posibile: răniri din cele mai grave sau moartea 
Echipamente pentru prevenirea şi stingerea incendiilor: lopeţi, sape, stingătoare 
Echipament de protecţie: 
- uniformă 
- salopetă 
- halat 
- mânuşi 
- arma de serviciu 
Sisteme de avertizare: 
- luminoase 
- sonore 
- sisteme de comunicaţii 
- culori de securitate 
Ghid pentru evaluare 
Cunoştinţele necesare se referă la: 
- noţiuni de legislaţie a muncii 
- norme de protecţia muncii generale şi specifice pentru silvicultură 
- norme PSI 
- modul de utilizarea a echipamentelor protecţia muncii şi PSI 
- sisteme de siguranţă şi de protecţie ale utilajelor folosite 
- caracteristicile fizico-chimice ale materialelor cu care se lucrează 
- măsuri de prim ajutor specifice fiecărui tip de accident 
- folosirea armei de serviciu. 
La evaluare se urmăreşte: 
- aplicarea corectă a normelor de sănătate şi securitate în muncă şi de protecţia şi prevenire şi 

stingere a incendiilor; 
- capacitatea de a acţiona rapid, în ordine şi eficace în caz de accident; 
- modul de utilizare a sculelor, uneltelor, utilajelor cu respectarea normelor de sănătate şi 

securitate în muncă şi de PSI; 
- acordare adecvată şi operativă a primului ajutor în caz de accident; 
- capacitatea de decizie şi de reacţie în situaţii neprevăzute. 
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UNITATEA 6 

ASIGURAREA PAZEI FONDULUI DE VÂNĂTOARE 

Descriere 
Unitatea se referă la competenţa necesară asigurării pazei fondului de vânătoare, observării 
stării de sănătate a vânatului şi identificării actelor de braconaj.  

Elemente de competenţă Criterii de realizare 
1. Patrulează pe fondul de vânătoare  1.1. Patrulările se efectuează cu rigurozitate, 

pe baza graficului stabilit de asociaţia de 
vânători. 
1.2. Patrulările se fac utilizând materiale 
specifice necesare. 
1.3. Eventualele aspecte anormale privind 
starea de sănătate a vânatului sunt identificate 
operativ şi sunt consemnate corect în condica 
de serviciu. 
1.4. Migraţiile vânatului constatate sunt 
urmărite atent şi înregistrate corect. 
1.5. Patrulările sunt efectuate cu asigurarea 
liniştii şi ocrotirii vânatului. 

2. Identifică şi instrumentează actele de 
braconaj 

2.1. Actele de braconaj sunt identificate cu 
promptitudine prin metode specifice. 
2.2. Actele de braconaj sunt identificate cu 
responsabilitate, în vederea asigurării ocrotirii 
vânatului. 
2.3. Procesele verbale de contravenţie / 
infracţiuni sunt întocmite corect, conform 
prevederilor legale. 
2.4. Informarea organelor competente asupra 
actelor de braconaj constatate este operativ 
realizată. 

3. Predă vânatul braconat 3.1. Confiscarea vânatului braconat se face 
conform prevederilor legale, consemnând în 
condica de serviciu cantitatea şi calitatea 
acestuia. 
3.2. Predarea vânatului braconat la asociaţie se 
face operativ, pe baza de documente legale. 
3.3. Reţinerea mijloacelor de braconaj se face 
cu fermitate, respectarea prevederilor legale. 
3.4. Mijloacele de braconaj reţinute sunt 
depuse la filială, pe bază de inventar. 

Gama de variabile 
Materiale utilizate la patrulare:  
- Mapa cu legi aplicabile în domeniu; 
-  Statutul A.G.V.P.S. 
- Arma de vânătoare 
- Binoclu 
- Condica de serviciu 
- Telefon mobil 
- Mijloc de transport 
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Observarea stării de sănătate a vânatului presupune:  
- patrulări permanente pe fondul de vânătoare; 
- depistarea manifestărilor anormale ale vânatului; 
- identificarea cadavrelor şi stabilirea cauzelor decesului 
 
La patrulare se consemnează în condica de serviciu:  
- zona acoperită prin patrulare; 
- observaţiile realizate privind starea de sănătate a vânatului; 
- amplasarea curselor pentru răpitoare şi a momelilor otrăvite; 
- locurile de hrană, adăpat şi împerechere şi fătare a vânatului cu păr răpitor şi nerăpitor; 
- ariile de refugiu, depunerea ouălor, cuibăritul şi creşterea puilor vânatului cu pene, răpitor şi 

nerăpitor. 
- lucrările efectuate pe fondul de vânătoare (construcţii, amenajări, cultivarea ogoarelor de 

hrană, administrări de hrană suplimentară etc.). 
- evidenţa contravenţiilor şi infracţiunilor depistate cu ocazia patrulării. 
 
Metode de identificare a actelor de braconaj:  
- informaţii primite de la populaţie; 
- prinderea în flagrant a braconierilor; 
- control a mijloacelor de transport suspecte; 
- legitimarea persoanelor suspectate de acte de braconaj. 
 
Organe informate asupra producerii actelor de braconaj:  
- conducerea filialei de vânătoare; 
- poliţia locală; 
- jandarmeria locală. 
 
Mijloace de braconaj:  
- capcane; 
- arme de vânătoare şi alte arme; 
- utilizarea câinilor; 
- utilizarea farurilor; 
- barcă. 
 
Documente întocmite la predarea vânatului braconat: 
- procesul verbal de constatare; 
- specia, numărul exemplarelor şi cantitatea. 
 

Ghid pentru evaluare 
Cunoştinţele necesare se referă la: 
- Legea privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor; 
- Legea fondului cinegetic şi protecţiei vânatului; 
- Statutul A.G.V.P.S. 
- Metodele de braconaj 
- Metode de prevenire şi combatere a braconajului 
- Extras din Codul Penal al României 
- Întocmirea documentelor de predare a vânatului braconat 
La evaluare se urmăreşte: 
- Rigurozitatea, corectitudinea, capacitatea de observare şi discernământul cu care patrulează 

pe fondul de vânătoare 
- Operativitatea, fermitatea şi corectitudinea în aplicarea legii la identificarea şi tratarea 

acelor de braconaj 
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UNITATEA 7 

COMBATEREA DĂUNĂTORILOR SPECIILOR DE VÂNAT 

 

Descriere 
Unitatea se referă la competenţa necesară identificării dăunătorii naturali şi combaterii acestora, 
utilizând cele mai eficiente metode. 
 

Elemente de competenţă Criterii de realizare 
1. Identifică dăunătorii naturali 1.1. Speciile de dăunători naturali sunt 

identificate cu atenţie, în ordinea corectă de 
prioritate. 
1.2. Dăunătorii naturali sunt identificaţi cu 
rigurozitate, utilizând metode specifice. 
1.3. Dăunătorii naturali sunt identificaţi cu 
atenţie, luând măsurile de protecţie a muncii 
care se impun. 

2. Evaluează efectivele de dăunători 
naturali 

2.1. Efectivele speciilor de dăunători 
identificate sunt estimate corect, prin metode 
adecvate. 
2.2. Efectivele speciilor de dăunători estimate 
sunt corect consemnate în condica de serviciu. 
2.3. Numărul de exemplare ce trebuie eliminate 
este apreciat cu discernământ, prin compararea 
efectivelor reale cu cele normale.  

3. Aplică metode de combatere a 
dăunătorilor 

3.1. Metoda de combatere cea mai eficientă este 
aleasă adecvat situaţiei, cu respectarea 
legislaţiei. 
3.2. Metoda de combatere este aplicată cu 
profesionalism, împreună cu echipa de lucru. 
3.3. Combaterea dăunătorilor se efectuează cu 
încadrarea în graficul de lucru. 
3.4. Combaterea dăunătorilor se face utilizând 
mijloace specifice, cu respectarea normelor de 
protecţia muncii, protecţia mediului şi de PSI 
specifice. 

4. Recoltează dovezile combaterii 
dăunătorilor  

4.1. Recoltarea dovezilor de combatere se face 
cu precizie, utilizând unelte adecvate. 
4.2. Recoltarea însemnelor specifice de 
combatere a dăunătorilor se face cu atenţie şi 
îndemânare, respectând normele de protecţia 
muncii şi de protecţie a mediului specifice. 
4.3. Însemnele de combatere a dăunătorilor sunt 
transmise operativ la asociaţia de vânători, pe 
baza de documente legal întocmite. 
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Gama de variabile 
 
Specii de dăunători naturali şi ordinea de prioritate: 
- cu păr: şacali, câini sălbatici, vulpi, pisici hoinare 
- cu pene: ciori grive, coţofene, gaiţe 
 
Materiale necesare la combaterea dăunătorilor: 
- arma de vânătoare 
- binoclu 
- cuţite 
 
Metode de combatere a dăunători lor naturali cu păr:  
- împuşcare; 
- capcane mecanice. 
- prinderea puilor. 
 
Mijloace de combatere a dăunătorilor naturali cu pene: 
- împuşcare 
- distrugerea ouălor din cuiburi; 
- distrugerea puilor. 
 
Dovezi de combatere a dăunătorilor naturali (însemne vânătoreşti): urechile la câinii hoinari şi 
pisici, ghearele la ciori, coţofene şi gaiţe  
 
Unelte de recoltare a dovezilor de combatere a dăunătorilor naturali: (cuţit, cleşti, foarfeci) 
 

Ghid pentru evaluare 
 
Cunoştinţele necesare se referă la: 
- dăunătorii naturali 
- noţiuni de etologie a dăunătorilor naturali 
- metodele de evaluare a efectivelor de specii de dăunători 
- normative privind efectivele de dăunători 
- metodele de combatere 
- mijloace de combatere 
- organizarea combaterii 
- prevederile legilor în domeniu 
 
La evaluare se urmăreşte: 
- Spiritul de observaţie şi analiză la evaluarea efectivelor de vânat 
- Perseverenţa, discernământul şi operativitatea în aplicarea metodelor de combatere a 

dăunătorilor 
- Eficienţa şi spiritul de lucru în echipă cu grupa de vânători, la combaterea dăunătorilor  
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UNITATEA 8 

ASIGURAREA HRANEI VÂNATULUI 

 

Descriere 
Unitatea se referă la competenţa necesară asigurării hranei vânatului, pe lângă flora spontană, 
din produse obţinute din culturi agricole de specii furajere şi din pădure (frunzare, fructe şi 
seminţe depozitate), constituind sursa de hrană complementară. 

 
Elemente de competenţă Criterii de realizare 

1. Identifică sursele de hrană naturală 1.1. Sursele de hrană naturală sunt identificate 
cu atenţie, adecvat speciei de vânat.  
1.2. Sursele de hrană naturală sunt identificate 
în funcţie de efectivul de specii de vânat 
estimat.  
1.3. Sursele de hrană naturală sunt identificate 
corect şi cu rigurozitate, ţinând seama de 
influenţa factorilor de mediu. 

2. Produce hrana complementară  2.1. Cultivarea suprafeţelor agricole cu specii 
furajere se face pe baza planului de cultură 
stabilit de asociaţia vânătorilor.  
2.2. Lucrările agricole sunt executate corect şi 
la timp, utilizând unelte/utilaje adecvate. 
2.3. Îngrijirea culturilor agricole se face 
permanent, adecvat stării de vegetaţie. 

3. Distribuie hrana complementară  3.1. Hrana complementară cu sare este 
introdusă în hrănitori, locuri special amenajate 
periodic sau ori de câte ori este nevoie. 
3.2. Hrana complementară /sarea este 
asigurată conform necesarului calculat pentru 
perioadele critice. 
3.3. Hrana complementară /sarea este 
distribuită în cantităţi necesare, în funcţie de 
efectivele estimate. 
3.4. Distribuirea hranei complementare este 
consemnată conştiincios în condica de 
serviciu. 

 

Gama de variabile 
 
Surse de hrană naturală:  
- păşuni, fâneţe, 
- suprafeţe păduroase (ghindă, jir, fructe de pădure, ciuperci, lăstari, arbuşti); 
 
Factori de mediu care influenţează sursele de hrană naturală: solul, temperatura, precipitaţiile 
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Surse de hrană complementară: 
- ogoare cultivate cu plante furajere (orz, ovăz, porumb, sfeclă, morcovi, varză furajeră, rapiţă 

furajeră,  lupin etc.); 
- nutreţuri combinate; 
- seminţe şi fructe de pădure depozitate; 
- frunzare 
 
- Lucrări agricole: lucrarea solului, semănat, mobilizat solul, erbicidat, treierat, recoltat, 

depozitat. 
 
Perioade critice: secetă, ger, exces de apă.  
 
Unelte agricole: sape, cazmale, seceri, coase, foarfeci, topoare. 
 
Utilaje agricole: tractor, plug, semănătoare, cultivator, cositor, remorcă.  
 

Ghid pentru evaluare 
 
Cunoştinţe necesare se referă la: 
- specii de plante furajere pentru hrana vânatului 
- specii de plante din flora spontană 
- noţiuni tehnice de bază privind cultura plantelor furajere 
- noţiuni despre recoltarea şi depozitarea plantelor furajere 
- necesarul de hrană 
 
La evaluare se urmăreşte: 
- capacitate de observaţie la identificarea surselor de hrană din flora spontană; 
- operativitate, conştiinciozitate şi responsabilitate în producerea şi distribuirea hranei 
complementare necesare şi a sării 
- rigurozitate şi responsabilitate la realizarea, îngrijirea, recoltarea şi depozitarea producţiei 
furajere. 
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UNITATEA 9 

PREVENIREA ŞI COMBATEREA BOLILOR VÂNATULUI 

 

Descriere 
Unitatea se referă la competenţa necesară prevenirii şi combaterii bolilor vânatului. 
 

Elemente de competenţă Criterii de realizare 
1. Identifică vânatul bolnav 1.1. Vânatul bolnav este identificat corect, pe 

baza comportamentului constatat la acesta. 
1.2. Semnele de boală sunt analizate cu atenţie, 
în scopul formulării înştiinţării către laboratorul 
veterinar. 
1.3.Informaţiile referitoare la vânatul bolnav 
sunt consemnate în condica de serviciu , cu 
toate detaliile relevante. 
1.4. Probele prelevate sunt transmise 
laboratorului veterinar, respectând normele de 
securitatea muncii şi protecţia mediului. 

2. Aplică măsuri de prevenire a bolilor 
vânatului 

 

2.1. Dezinfectarea hrănitorilor, depozitelor de 
hrană şi adăpătorilor se face cu atenţie, folosind 
substanţe omologate. 
2.2. Hrana complementară este tratată cu 
antibiotice şi vitamine, după caz. 
2.3. Distribuirea hranei tratate se face cu 
operativitate, după îndepărtarea dăunătorilor.  
2.4. Hrana tratată este dispusă cu 
responsabilitate, în locurile frecventate de 
vânat. 
2.5. Verificarea consumării de către vânat a 
hranei tratate se face cu atenţie, în timp util.   
2.6. Aplicarea recomandărilor sanitar-veterinare 
se face cu perseverenţă şi corectitudine, adecvat 
speciilor de vânat din fondul de vânătoare. 

3. Aplică măsuri de combatere a 
bolilor 

3.1. Materialele de combatere a bolilor sunt 
folosite cu discernământ, în funcţie de 
gravitatea şi gradul de răspândire a bolii 
vânatului. 
3.2. Cazurile netratabile sunt eliminate 
operativ, prin împuşcare. 
3.3. Cadavrele animalelor sunt îngropate / 
incinerate în locuri special amenajate, 
respectând normele de protecţia muncii, de 
protecţia mediului şi de PSI: 
3.4. Pericolele potenţiale de transmitere a 
bolilor vânatului la animalele domestice din 
raza fondului de vânătoare sunt transmise 
operativ prin mijloace adecvate. 
3.5. Actele doveditoare ale vaccinării antirabică 
şi dehelmintizare a câinilor ce însoţesc turmele 
de oi sunt verificate cu responsabilitate. 



Paznic de vânătoare – 14 unităţi 
 

Page 20 of 31 

Gama de variabile 
Substanţe dezinfectante: var, clor,  
 
Materiale de prevenire: 
- hrana tratată cu vaccinuri şi/sau antibiotice 
- sare iodată 
- saci de unică folosinţă 
- mănuşi, mască 
 
Comportamentul vânatului bolnav presupune:   
- somnolenţă; 
- mers (zbor) anormal; 
- salivare abundentă; 
 
Semne de boală:  
- simptome specifice anumitor boli; 
- sângerare. 
- paralizie (parţială/totală). 
 
Informaţii consemnate, referitoare la vânatul bolnav: 
- data şi locul găsirii animalului bolnav sau decedat; 
- descrierea manifestărilor bolii 
 
Mijloace de comunicare a pericolului de transmitere a bolii: 
- panouri avertizoare; 
- stabilirea focarelor şi delimitarea zonei de carantină; 
- bariere sanitare; 
- informare prin mass media; 
- telefon mobil 
- comunicare directă 
- staţie radio 
 
Materiale de combatere: 
- arma de serviciu 
- sapă, lopată, târnăcop 
- var, clor 
- mănuşi de protecţie, mască de protecţie, saci de polietilenă 

Ghid pentru evaluare 
 
Cunoştinţele necesare se referă la: 
- bolile vânatului 
- noţiuni de etologia vânatului bolnav 
- instrucţiuni de prevenirea şi combaterea vânatului bolnav  
- norme de protecţia muncii, protecţia mediului şi de PSI aplicabile  
 
La evaluare se urmăreşte: 
- responsabilitate, conştiinciozitate şi perseverenţă la aplicarea măsurilor adecvate de prevenire 

a bolilor vânatului 
- capacitate de observaţie şi de analiză a vânatului bolnav, în scopul combaterii bolilor 
- rigurozitate, responsabilitate şi discernământ  la combaterea bolilor vânatului 
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UNITATEA 10 

REALIZAREA DE CONSTRUCŢII ŞI AMENAJĂRI VÂNĂTOREŞTI 

Descriere 
Unitatea se referă la competenţa necesară executării şi amplasării de construcţii mici şi 
amenajări vânătoreşti, în cadrul fondului de vânătoare.  

Elemente de competenţă Criterii de realizare 
1. Identifică necesitatea construcţiilor şi 

amenajărilor vânătoreşti 
1.1. Necesitatea de construcţii şi amenajări 
vânătoreşti este identificată cu discernământ, 
adecvat situaţiei fondului de vânătoare. 
1.2. Necesitatea de construcţii şi amenajări 
vânătoreşti este identificată corect, pentru 
menţinerea sub control a vânatului. 
1.3. Necesitatea amplasării de construcţii 
vânătoreşti este stabilită de comun acord cu 
membrii echipei şi cu asociaţia vânătorilor. 

2. Asigură materialele şi uneltele 
necesare 

2.1. Materialele necesare sunt achiziţionate cu 
acte legale, pe bază de devize. 
2.2. Materialele achiziţionate sunt de calitate 
corespunzătoare şi în cantitate suficientă. 
2.3. Uneltele necesare sunt adecvate şi 
funcţionale. 
2.4. Materialele şi uneltele necesare sunt 
asigurate în timp util şi sunt depozitate la 
locuri adecvate.  

3. Stabileşte locul de amplasare 3.1. Locul de amplasare a viitoarelor 
construcţii şi amenajări este stabilit împreună 
cu echipa de lucru. 
3.2. Stabilirea locului de amplasare se face în 
timp util, pentru realizarea funcţionalităţii 
construcţiilor şi amenajărilor vânătoreşti în 
sezonul rece. 
3.2. Locul de amplasare este stabilit cu 
discernământ, în funcţiile de caracteristicile 
funcţionale şi constructive ale obiectivului de 
realizat. 

4. Execută construcţii mici şi amenajări 
vânătoreşti 

4.1. Construcţiile şi amenajările sunt executate 
adecvat destinaţiei acestora. 
4.2. Construcţiile şi amenajările sunt executate 
corect, respectând documentaţia tehnică şi 
normele specifice de protecţia muncii, 
protecţia mediului şi de P.S.I. 
4.3. Construcţiile şi amenajările existente sunt 
recondiţionate cu oportunitate, folosind 
materiale adecvate. 
4.4. Construcţiile şi amenajările sunt realizate 
utilizând raţional şi eficient materialele şi 
uneltele. 
4.5. Realizarea construcţiile şi amenajărilor 
este consemnată operativ în condica de 
serviciu. 
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Gama de variabile 
 
 
Situaţii în care se impune realizarea de construcţii mici şi amenajări vânătoreşti: 
- fond de vânătoare cu efectiv de vânătoare în creştere 
- fond pe care se desfăşoară frecvent vânători organizate 
 
Membrii echipei: 
- paznicul de vânătoare 
- membrii asociaţiei de vânătoare; 
- muncitori calificaţi şi necalificaţi 
 
Materiale şi unelte: 
- materiale de construcţii (fier beton, ciment, balast, var, cărămidă, nisip) 
- unelte specifice construcţiilor mici şi amenajărilor vânătoreşti (târnăcop, sapă, lopată, 

ferăstrău, unelte de zidărie) 
 
Construcţii şi amenajări vânătoreşti pot fi: 
- locuri de observare şi de vânătoare (observatoare) 
- bordeie de pândă 
- colibe de vânătoare 
- hrănitori 
- adăpători 
- scăldători 
- sărării 
- standuri 
- poteci de vânătoare etc. 

Ghid pentru evaluare 
 
Cunoştinţele necesare se referă la: 
- documentaţia tehnică pentru construcţiile mici şi amenajările vânătoreşti 
- norme de protecţia muncii, protecţia mediului şi de P.S.I. specifice activităţilor de construcţie 
şi de amenajare 

 
La evaluare se urmăreşte: 
- discernământul cu care identifică nevoia construcţiilor şi amenajărilor vânătoreşti 
- îndemânarea cu care execută construcţiile şi amenajările vânătoreşti 
- capacitatea organizatorică şi lucrul în echipă la identificarea locului şi realizarea 

construcţiilor şi amenajărilor vânătoreşti 
- capacitatea de analiză şi spiritul practic la achiziţionarea materialelor şi uneltelor necesare 



Paznic de vânătoare – 14 unităţi 
 

Page 23 of 31 

UNITATEA 11 

EVALUAREA ŞI SELECŢIA VÂNATULUI 

 

Descriere 
Unitatea se refera la competenţa necesară evaluării corecte a efectivelor de vânat de pe fondul 
de vânătoare şi coordonării unei selecţii corespunzătoare în scopul atingerii parametrilor 
bonităţii.  
 

Elemente de competenţă Criterii de realizare 
1. Identifică criteriile de evaluare a 

vânatului 
1.1. Criteriile de evaluare a vânatului sunt 
identificate atent, pe baza legislaţiei în vigoare. 
1.2. Criteriile de evaluare a vânatului sunt 
identificate în vederea încadrării corecte a 
acestuia. 
1.3. Criteriile de evaluare a vânatului aplicabile 
sunt stabilite corect în cadrul echipei de lucru.  

2. Evaluează speciile de vânat 2.1. Evaluarea vânatului se face cu 
responsabilitate, prin parcurgerea întregului 
fond de vânătoare / pe pieţe de probă. 
2.2. Evaluarea speciilor de vânat se face cu 
atenţie, pe baza criteriilor de evaluare. 
2.3. Evaluarea parţială a vânatului se face cu 
atenţie, pentru identificarea poziţiei acestuia pe 
focul de vânătoare. 
2.4. Evaluarea speciilor de vânat se face corect, 
aplicând metode adecvate. 
2.5. Rezultatele evaluărilor sunt consemnate 
riguros în documente specifice. 

3. Analizează rezultatele evaluării  3.1. Dinamica populaţiilor speciilor de vânat de 
pe fondul de vânătoare se constată prin 
compararea cu discernământ a rezultatelor 
evaluărilor anuale. 
3.2. Măsurile necesare sunt propuse cu 
responsabilitate, adecvat concluziilor analizelor 
evaluărilor speciilor de vânat. 
3.3. Concluziile analizelor asupra rezultatelor 
evaluărilor speciilor de vânat sunt redactate în 
formatul adecvat şi sunt transmise operativ 
autorităţii în domeniu, în vederea alocării cotei 
de recoltă. 

4. Selectează vânatul de pe fondul de 
vânătoare 

4.1. Selecţia vânatului se face pe baza planului 
de acţiuni aprobat de Asociaţia Vânătorilor, 
împreună cu membrii echipei. 
4.2. Exemplarele de extras sunt identificate 
operativ, conform planificării. 
4.3. Asistarea împuşcării exemplarelor selectate 
se face cu responsabilitate, cu respectarea 
normelor de securitatea muncii adecvate. 
4.4. Rezultatele selecţiei cu arma sunt 
consemnate corect în documentele specifice. 
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Gama de variabile 
Speciile de vânat supuse evaluării sunt: 
- vânat cu păr: cerb carpatin, cerb lopătar, capra neagră, mistreţ, iepure, urs, lup, şacal, vulpe, 

râs, pisică sălbatice, dihor; 
-  vânat cu pene: fazan, prepeliţă, potârniche 
 
Criterii de evaluare a vânatului:  
-. număr de exemplare pe unitatea de suprafaţă, 
- raport de sexe, 
- raport tineret/adult; 
- stare de sănătate, 
- mod de concentrare 
 
Metode de evaluare a vânatului:  
- observaţie directă; 
- citirea urmelor pe zăpadă; 
- metoda suprafeţelor de probă 
 
Documente specifice: 
-fişe de evaluare a vânatului de pe fond 
-fişe de observaţie a dinamicii vânatului de pe fond 
-plan de selecţie a vânatului de pe fond 
-condica de serviciu  
 
Autoritatea în domeniu :  
- asociaţia de vânători, 
- paznicul de vânătoare; 
- reprezentant al ministerului de resort;  
 

Ghid pentru evaluare 
 
Cunoştinţele necesare se referă la: 
- Prevederile legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului 
- Criterii şi metode de evaluare 
- Completarea documentelor privind evaluarea şi selecţia speciilor de vânat de pe fondul de 

vânătoare 
- Dinamica populaţiilor de vânat 
- Cota de recoltă comunicată de filiala de vânătoare pe baza evaluării 
- Regulamentul intern privind obligaţiile paznicului fondului de vânătoare 
- Cauze şi mod de realizare a selecţiei natului 
- Criterii şi condiţii de realizare a îngrijirii vânatului cu arma 
 
La evaluare se urmăreşte: 
- Spirit de observaţie şi responsabilitate  la evaluarea vânatului de pe fondul de vânătoare 
- Discernământ, capacitate de organizare, corectitudine şi promptitudine la analizarea şi 

raportarea rezultatelor evaluării vânatului 
- Responsabilitate, atenţie, autoritate la supravegherea acţiunilor de selecţie a vânatului de pe 

fondul de vânătoare 



Paznic de vânătoare – 14 unităţi 
 

Page 25 of 31 

UNITATEA 12 

ORGANIZAREA RECOLTĂRII VÂNATULUI 

 

Descriere 
Unitatea se referă la competenţele de cunoaştere, execuţie şi sociale în vederea aplicării 
eficiente a complexului de operaţii aferente recoltării vânatului. 
 

Elemente de competenţă Criterii de realizare 
1. Pregăteşte acţiunea de recoltare a 
vânatului 

1.1. Verificarea documentelor de acces a 
vânătorilor la recoltare a vânatului se face cu 
atenţie. 
1.2. Instruirea vânătorilor, gonacilor, hăitaşilor 
se face cu responsabilitate şi răbdare, 
prezentând materialul adecvat tipului de 
vânătoare şi oferind lămuririle solicitate. 
1.3. Instruirea vânătorilor, gonacilor, hăitaşilor 
este făcută pe bază de proces verbal, semnat 
de toate persoanele participante. 
1.4. Instalarea vânătorilor în standurile de 
vânătoare se face adecvat speciilor de vânat ce 
urmează să fie recoltate. 

2. Supraveghează recoltarea vânatului  2.1. Recoltarea vânatului este supravegheată în 
permanenţă, pentru a se desfăşura în condiţii 
de securitate şi de legalitate. 
2.2. Indicarea locului de colectare a vânatului 
împuşcat se face cu oportunitate. 
2.3. Semnalarea vânatului rănit se face cu 
operativitate, pentru a se evita incidentele 
nedorite. 
2.4. Exemplarul de recoltat este identificat, 
după caz, stabilind valoarea trofeului conform 
standardelor. 
2.5. Distribuirea vânatului recoltat se face 
corect, în mod echitabil întregii echipe 
participante la recoltarea acestuia. 
2.6. Eventualele accidente de vânătoare sunt 
tratate cu responsabilitate şi operativitate. 

3. Înregistrează rezultatele recoltării 
vânatului 

3.1. Documentele privind desfăşurarea acţiunii 
de recoltare a vânatului sunt întocmite corect, 
complet şi în timp util. 
3.2. Rezultatele recoltării vânatului sunt 
înregistrate permanent, pentru menţinerea unei 
evidenţe reale. 
3.3. Înregistrările sunt arhivate corect şi 
păstrate în locuri special desemnate. 
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Gama de variabile 
Recoltarea vânatului se poate face prin: 
- vânătoare colectivă 
- vânătoare individuală 
 
Documentele de acces ale vânătorilor la recoltarea vânatului pot fi: 
- permis de vânătoare vizat anual (pentru vânătoare colectivă) 
- autorizaţie de vânătoare (pentru vânătoare individuală) 
 
Materialul de instruire cuprinde: 
- -prevederile legilor din domeniu în vigoare 
- -norme de protecţia muncii, protecţia mediului şi PSI aplicabile 
- -norme de etică vânătorească 
- -instrucţiuni specifice privind utilizarea armei şi a muniţiei, adecvate speciei de recoltat 
- -date despre starea vremii 
 
Înregistrări făcute la recoltarea vânatului: 
- -proces-verbal de instruire a vânătorilor, gonacilor, hăitaşilor 
- -raport privind desfăşurarea acţiunii de recoltare 
- -proces verbal de înregistrare a incidentelor 
 

Ghid pentru evaluare 
 
Cunoştinţele necesare se referă la: 
- prevederile legilor specifice în domeniu 
- materiale de instruire a vânătorilor  
- norme de etică vânătorească 
- modul de utilizare a armei şi a muniţiei 
- modul de manipulare a vânatului împuşcat şi rănit 
- noţiuni de biologia vânatului 
- cunoaşterea perioadelor legale de vânare a speciilor de vânat  
- specii de vânat permise la recoltare 
- standarde privind trofeele de vânătoare 
 
La evaluare se urmăreşte:  
- capacitate de orientare, spirit de observaţie, responsabilitate la instruirea echipelor 

participante la vânătoare sau a vânătorilor independenţi 
- capacitate de organizare, corectitudine, fermitate, promptitudine, solicitudine la 

supravegherea recoltării vânatului şi a identificării trofeelor de vânătoare 
- corectitudine şi rigurozitate la înregistrarea rezultatelor recoltărilor de vânat individuale / 

colective 
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UNITATEA 13 

POPULAREA ŞI REPOPULAREA FONDULUI DE VÂNĂTOARE 

 

Descriere 
Unitatea se referă la competenţa necesară creşterii efectivelor de vânat pe fondul de vânătoare, 
prin populare/repopulare. 

 
Elemente de competenţă Criterii de realizare 

1. Identifică necesarul de specii pentru 
populare / repopulare 

1.1. Necesarul de specii pentru populare / 
repopulare este identificat corect, prin 
analizarea documentaţiilor specifice. 
1.2. Necesarul de specii pentru populare / 
repopulare este stabilit în funcţie de condiţiile 
specifice ale fondului de vânătoare. 
1.3. Necesarul de specii este identificat ori de 
câte ori este nevoie de populare / repopulare 
pentru asigurarea echilibrului speciilor. 

2. Asigură condiţii de dezvoltare pentru 
speciile populate / repopulate  

2.1. Cauzele perturbatoare privind existenţa şi 
înmulţirea speciei de vânat sunt identificate 
corect, în vederea eliminării efectelor acestora. 
2.2. Asigurarea condiţiilor optime pentru 
speciile populate/repopulate se face prin 
metode adecvate. 
2.3. Asigurarea condiţiilor de desfăşurare a 
lucrărilor de populare / repopulare se face cu 
operativitate şi responsabilitate. 

3. Efectuează capturarea vânatului 3.1. Capturarea speciilor de vânat se face prin 
metode adecvate, respectând proporţia între 
sexe. 
3.2. Speciile de vânat capturate sunt verificate 
atent, din punctul de vedere al stării de 
sănătate. 
3.3. Vânatul capturat este transportat cu grijă, 
în condiţii de siguranţă. 
3.4. Eliberarea vânatului capturat se face în 
spaţiile special destinate, luând toate măsurile 
de precauţie. 

4. Îngrijeşte vânatul destinat populării 
/repopulării 

4.1. Supravegherea speciilor de vânat în 
crescătorii se face cu atenţie, pe baza 
graficului de lucru. 
4.2. Eventualele probleme de sănătate 
constatate la unele exemplare sunt semnalate 
prompt persoanei responsabile din echipa de 
lucru. 
4.3. Eliberarea în teren a nucleelor de vânat se 
face la termenul stabilit în graficul de lucru, cu 
înregistrarea riguroasă a datelor relevante.  
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Gama de variabile: 
Specii pentru populare / repopulare: 
- vânat cu păr: capră neagră, cerb carpatin, cerb lopătar, muflon, castor, bizam; 
- vânat cu pene: fazan, potârniche 
 
Documentaţia folosită la populare / repopulare:  
- condiţii fizico-geografice (cadrul natural) optime pentru specia de vânat; 
- studiu privind utilitatea acţiunii de populare/repopulare 
 
Condiţii ale fondului de vânătoare asigurate în vederea populării/repopulării  
- reducerea răpitoarelor 
- asigurarea hranei complementare şi depozite de hrană suplimentară 
- hrănitori, sărării, poteci, observatoare etc. 
- asigurarea liniştii vânatului 
 
Cauze perturbatoare ale existenţei / înmulţirii speciilor de vânat pot fi: 
- braconaj, 
- hrană deficitară, efectiv de răpitoare ridicat; 
- liniştea vânatului; 
- modificări esenţiale ale mediului de viaţă (inundaţii, defrişare etc.) 
 
Metode de asigurare a condiţiilor de dezvoltare a speciilor populate/repopulate: 
- hrană naturală îndestulătoare, 
- apă 
- posibilităţi de hrănire complementară, 
- combaterea braconajului 
 
Condiţii asigurate desfăşurării lucrărilor de populare/repopulare cu specii de vânat: 
- condiţii de linişte 
- reducerea efectivelor de răpitoare 
 
Metode de capturare: 
- cu plase,  
- capcane, 
- prinderea puilor, 
- injecţii cu narcotice 
 
Starea de sănătate a vânatului capturat  foarte bună 
 
Persoane responsabile cu supravegherea stării de sănătate a vânatului capturat:  
- medic veterinar, tehnician veterinar 
- paznicul de vânătoare   
 
Înregistrările privind popularea/repopularea cu vânat prevăd:  
- specia, 
- numărul de exemplare, 
- raportul dintre sexe, 
- vârsta 
- vaccinarea preventivă 
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Graficul de supraveghere a crescătoriilor de vânat pentru populare şi repopulare prevede:  
- ore de hrănirea,  
- vaccinarea periodică, 
-  igienizarea, 
- observaţii asupra sănătăţii, 
- observaţii asupra modificărilor mediului ambiant   
 
Crescătoriile de vânat pentru populare şi repopulare pot fi : 
- Fazanerii 
- Crescătorii de pui de potârniche 
- Incubatoare 
- Voliere 
- Rezervaţii naturale 
 
Ghid pentru evaluare 
 
Cunoştinţe necesare se referă la: 
- Amenajări speciale ale fondului pentru populare şi repopulare 
- Îngrijirea speciilor de vânat în condiţii de captivitate şi în rezervaţii naturale 
- Biologia vânatului 
 
La evaluare se urmăreşte dezvoltarea următoarelor aptitudini şi deprinderi: 
- Atenţie şi corectitudine cu care identifică necesarul de specii pentru populare/repopulare 
- Răbdare şi ataşament faţă de animale cu care participă la acţiunile de populare şi repopulare 

cu specii de vânat 
- Spirit practic, conştiinciozitate, responsabilitate cu care asigură condiţiile de existenţă şi 

înmulţire la speciile de populare şi repopulare 
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UNITATEA 14 

UTILIZAREA ARMEI DE VÂNĂTOARE 

 

Descriere 
Unitatea se referă la competenţa necesară utilizării armei de vânătoare din dotare, în scopul 
combaterii dăunătorilor, suprimării cazurilor netratabile de vânat bolnav şi, în cazuri extreme, 
în scop de autoapărare. 

 
Elemente de competenţă Criterii de realizare 

1. Verifică starea armei 1.1. Integritatea componentelor armei este 
verificată cu atenţie, înaintea începerii 
programului de lucru. 
1.2. Funcţionarea la rece a mecanismelor armei 
este verificată cu rigurozitate. 
1.3. Randamentul şi precizia armei sunt 
corespunzătoare fişei tehnice aferente tipului de 
armă. 

2. Încarcă arma 2.1. Muniţia este aleasă cu atenţie şi este 
corespunzătoare tipului de armă. 
2.1. Muniţia este introdusă corect în camera 
cartuşului. 

3. Asigură arma şi muniţia 3.1. Arma este asigurată cu grijă, conform 
instrucţiunilor aferente tipului de armă. 
3.2. Păstrarea şi transportul muniţiei se face 
corespunzător instrucţiunilor de utilizare 
aferente tipului de armă. 

4. Efectuează tragerea cu arma 4.1. Ţinta este identificată corect şi cu atenţie. 
4.2. Acţionarea mecanismului de tragere se face 
cu grijă, fără a mişca poziţia. 
4.3. Verificarea atingerii ţintei se face operativ, 
luând toate măsurile de protecţie necesare.  

5. Întreţine arma 5.1. Părţile componente sunt curăţate cu 
rigurozitate, după fiecare zi de utilizare. 
5.2. Mecanismele de tragere şi ţeava sunt unse 
utilizând uleiuri speciale. 
5.3. Păstrarea armei se face în siguranţă, cu 
respectarea normelor de protecţie specifice.  
5.4. Documentele necesare utilizării armei în 
condiţii de legalitate sunt întreţinute 
corespunzător şi vizate la termenul scadent. 

 

Gama de variabile: 
 
Componentele armei: ţeava, bascula şi patul 
 
Mecanismele armei sunt: mecanismul de dare a focului şi cel de ochire 
 
Tipuri de arme: arme cu ţevi lise, arme cu ţevi ghintuite, arme mixte 
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Tipuri de muniţie: cartuşul armei cu ţevi lise, cartuşul armei cu ţevi ghintuite 
 
Documente necesare utilizării armei: 
- permis portarmă vizat 
- autorizarea recoltării vânatului 
 
Ghid pentru evaluare: 

Cunoştinţe necesare: 
- caracteristicile tehnice ale armei şi muniţiei, 
- legislaţia privind utilizarea armei de vânătoare şi a muniţiei în vigoare, 
- instrucţiunile privind regimul armelor şi muniţiei în vigoare, 
- norme de protecţia muncii, a mediului şi PSI specifice utilizării armei de vânătoare şi a 

muniţiei 
 
La evaluare se urmăreşte: 
- responsabilitate şi discernământ la utilizarea armei, 
- îndemânarea la executarea tragerii cu arma, 
- capacitate de comunicare cu membrii echipei la efectuarea tragerii cu arma. 


