
 

Anexa nr.11 

 

Fondurile de vânătoare în şi din jurul PNMM 

 

Pe suprafaţa Parcului se suprapun parţial  5 fonduri de vânătoare. Fondurile de 

vânătoare sunt deţinute de stat şi sunt gospodărite de AJVPS sau de Directia Silvică Tulcea 

(GVS)  

Fiecare din fondurile de vanatoare includ şi zone de conservare speciala şi zone de 

conservare durabilă. Vânătoarea este interzisă pe toată suprafaţa Parcului National Munţii 

Măcinului.  

 
Tabelul 2.5.3.a.  Fonduri de vânătoare din parc 

Nr. 
Crt. 

Nr. 
Fond  

Denumire 
(administrator) 

Suprafaţă 
totală 

Repartiţia suprafeţelor din 
parc 

Suprafaţă 
totală în parc

1.  34 Greci (AVPS 
LR Hunters) 

11303 
 

U.P. II Greci u.a.-urile 1-
104, 107-125,  

127-128: 3190,6 ha 
C.L. Măcin: 30 

3220.6 ha 
 (28,49 %) 

2.  25 Ţiganca 
(AVPS 
Bendis) 

 
11534 

 
 
 

U.P. III Ţiganca u.a.-urile 
21, 22,  

26-59: 1004,4 ha 
U.P. IV Valea 

Mitrofanului u.a.-urile  
1-66: 1627,7 ha 

U.P. I Luncaviţa u.a.-urile 
65-117, 119-131, 175-

176: 1657,5 ha 
Proprietari Nifon: 8,95 ha 

4298,55 ha 
(37,27%) 

3.  23 Cerna (AVP 
Predești 
Habud) 

5371 
 

U.P. II Cerna u.a-urile 1-
27, 31-41, 50,  

85-88: 1228,8 ha 

1228,8 ha 
(22,88%) 

4.  33 Jijila (DS 
Tulcea) 

7576 U.P. I Luncaviţa u.a.-urile 
133-169, 177,  

181-191: 1038,4 ha 

1038,4 ha 
(13,70%) 

5.  24 Hamcearca 
(AJVPS 
Tulcea) 

 
9956 

 

U.P. II Cerna u.a-urile 28-
30, 43-49,  

51-65: 660,3 ha 

1362,8 ha 
(13,68%) 



 

Nr. 
Crt. 

Nr. 
Fond  

Denumire 
(administrator) 

Suprafaţă 
totală 

Repartiţia suprafeţelor din 
parc 

Suprafaţă 
totală în parc

U.P. III Ţiganca u.a.-urile 
1-20,  

23-25: 702,5 ha 

TOTAL FOND VÂNĂTOARE Parcul Naţional Munţii Măcinului. 11149,15 
 

 
Tabelul 2.5.3.b Repartitia fondurilor de vânătoare pe categorii funcţionale 

Nr. 
Crt. 

Nr. şi 
denumire 
fond de 

vânătoare 

Total (ha) 

Parc naţional Alte 
categorii 
de terenuri 
(ha) Total (ha) 

Zonă de 
conservare 

specială 
(ha) 

Zonă zona 
de 

conservare 
durabilă 

(ha) 
1.    

  
Greci 

(AVPS LR 
Hunters) 

11303 3220,6 2167.3 1053,3 8002,89 

2.    
  

Ţiganca 
(AVPS 
Bendis) 

11534 4298,55 576,3 3722,25 7235,45 

3.    
  

Cerna 
(AVP 

Predești 
Habud) 

5371 1228,8 547 681,8 4142,2 

4.    
  

Jijila (DS 
Tulcea) 

7576 1038,4 477,7 560,7 6537,6 

5.    
  

Hamcearca 
(AJVPS 
Tulcea) 

9956 1362,8 68,7 1294,1 8593,2 

 
Pe teritoriul Parcului Naţional Munţii Măcinului, se interzice recoltarea vânatului; 

fondurile de vânătoare din perimetrul Parcului vor avea statutul de zone de refugiu pentru 

vânat şi pot fi gestionate doar ca rezervaţii cinegetice, unde se efectuează monitorizarea, 

protecţia şi cercetarea asupra ecologiei şi etologiei vânatului, aşa cum reiese din Legea nr. 

407/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul nr. 297/2004 privind 

aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care 

vânătoarea este permisă. 



 

Recoltarea se poate face numai  în urma unui studiu de fundamentare ştiinţific, la 

propunerea Consiliului Ştiinţific, cu aprobarea autorităţilor centrale de mediu şi 

silvicultura şi acordul Comisiei Monumentelor Naturii, în scopul optimizării efectivelor de 

vânat şi asigurării unui circuit optim de materie şi energie la nivelul modulelor trofice.   

Capturarea speciilor din componenta faunistică în scopul cercetării ştiinţifice se 

poate realiza numai după obţinerea avizului autorităţii centrale pentru protecţia mediului, 

cu avizul prealabil al Academiei Române. 

Faptele ilegale din domeniile vânătorii pot fi constatate şi sancţionate de personalul 

APNMM şi a celorlalte unităţi silvice cu atribuţii în zona parcului, aceştia fiind 

împuterniciţi în acest sens. Pentru stabilirea cuantumului despăgubirilor în cazul pagubelor 

cauzate economiei vânatului prin fapte ilicite se aplica prevederile Legii nr. 407/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare.  

Acţiunile de gospodărire şi monitorizare a vânatului, pe toată suprafaţa parcului se 

organizează în comun de câtre personalul de specialitate al ocoalelor silvice, APNMM şi 

administratorii fondurilor de vânătoare care au concesionat astfel de fonduri în perimetrul 

parcului. 


