
ASOCIAȚIA ÎN BENEFICIUL VÂNĂTORILOR ȘI ACTIVITĂȚII DE VÂNĂTOARE                                                

C.I.F: 43396031                                                                                                                                                          

Str. Salcâmilor nr. 17 B, sat Cornetu, com. Cornetu, jud. Ilfov                                                                               

Telefon: 0754234959; Email: asociatia@abvav.ro;  Website:www.abvav.ro              

Nr. 50/21.08.2021 

 
 
Către toți gestionarii faunei cinegetice din România: 
 
          Noi, Asociația în Beneficiul Vânătorilor și Activității de Vânătoare, 
rugăm toți gestionarii care au primit acea hârtie de la Ministerul Mediului, 
Apelor și Pădurilor, prin care li se propune semnarea contractelor de prestări 
servicii în vederea intervenției la carnivorele mari în baza OUG nr. 81/2021, 
să refuze categoric dacă au câtuși de puțină onoare și dacă au înțeles 
situația și modul cum s-au derulat lucrurile  in ultimii ani! 
 
         Administratorul, adică Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, a fost cel 
care a încălcat primul, fară nicio justificare, contractele de gestionare, forțând 
practic gestionarii să piardă o sursă importantă de venit pe care o obțineau 
din vânătoarea la carnivorele mari! 
 
         Valorile redevențelor au fost calculate în funcție de bonitatea fondurilor 
cinegetice, incluzând cotele de recoltă sau de intervenție la carnivorele mari, 
iar după oprirea vânătorii, repetăm, fără nicio justificare măcar rezonabilă, 

administratorul nu a inițiat renegocierea contractelor de gestionare sau 
reducerea valorii redevențelor, așa cum era normal!  
 
         Și atunci, de ce să accepte gestionarii această umilință de a scoate tot 
ei administratorul din încurcătura în care a intrat singur, pe niște sume 
derizorii?  
 
         Faptul că încălcarea respectivelor contracte de gestionare de către 
Minister, în repetate rânduri dacă includem și întârzierea cotelor de recoltă 
de anul trecut și de anul acesta, nu a fost denunțată de către gestionari, este 
rezultatul lipsei de cunoștințe juridice, lehamitea sau teama de eventuale 
controale!  
 
         Gestionarii care vor fi tentați să accepte semnarea acestor contracte 
de teama acestor controale, ar face mai bine să își schimbe modul de 
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administrare al faunei cinegetice, să facă eforturile necesare pentru a se 
pune în regulă și să nu mai fie la cheremul administratorului și gata să fie 
constrânși de acesta, pentru că cei care vor pierde până la urmă sunt 
vânătorii care susțin financiar această activitate, iar banii acestora trebuie 
investiți numai în administrarea fondurilor cinegetice de către gestionari, 
tocmai pentru a nu se ajunge în situația de a mai fi amenințați cu controale 
dacă nu se supun. 
 
         Gestionarii sunt finanțați în mare parte de către vânători, și au obligația 
să apere interesele acestora, iar dacă vânătorii vor fi forțați să stea acasă si 
să nu mai vâneze, nu vor mai fi bani nici pentru gestionari și implicit nici 
pentru administrator. Oricum, acele prestări de servicii vor trebui făcute cu 
ajutorul vânătorilor, care sunt blamați peste tot, făcuți criminali, psihopați fără 
ca Justiția sau instituțiile statului împotriva discriminării să se sesizeze și să-
și facă treaba! Vânătorii nu au ajuns gunoierii României! 
 
          Să nu uităm că scăderea alarmantă a efectivelor de cervide din cauza 
înmulțirii carnivorelor mari este trecută cu vederea de către administrator, tot 
în dauna vânătorilor si a gestionarilor! Pentru administrator doar ursul, râsul 
și lupul contează, pentru a fi pe placul opiniei publice. Nu mai contează deloc 
părerea specialiștilor și a celor cu care administratorul are contracte de 
gestionare semnate!  
 

          Așadar, rugăm toți gestionarii să respecte vânătorii care le plătesc 

cotizații și să nu mai accepte acest circ mediatic al ONG-urilor și al celor puși 

în funcții cheie în instituțiile statului doar pentru a face jocul acestor 
organizații! 

 

Cu stimă,  

Președinte ABVAV,  

Adrian Lică 

 


