
Cerb comun (Cervus elaphus) 
1) Mascul
- perioada de vânare pentru trofeu: 10 septembrie - 15 noiembrie; 
- perioada de vânare pentru selecție: 01 septembrie - 31 decembrie. 

Recomandăm rezervarea unui sejur de minim 7 zile în perioada 25 septembrie – 05 octombrie.
      a) tarife de împuşcare  

Masa trofeului
(kg)

Tarif EURO Adaus la tariful din col. 2 
pentru fiecare 10 g în plus 
față de col. 1 (euro/10g)

Până la 7.00 1500
7.01-8.00 1950 7
8.01-9.00 2650 7.5
9.01-10.00 3400 10
10.01-11.00 4400 19
11.01-11.50 6300 50
Peste 11.50 8800 60

b) tarif pentru piesa ranită și nerecuperată                   800 euro/piesă

Tarif pentru organizare la specia cerb comun, 50 euro/zi/vânător, care cuprinde transportul 
în cadrul fondului de vânătoare, precum și un însoțitor - organizator al acțiunii de 
vânătoare.
Prețul de preluare la cerere a pielii vânatului, crudă proaspăt jupuită este de 5 euro/kg.

Căprior (Capreolus capreolus) 
   1) Mascul 
  - perioada de vânare 15 mai - 15 octombrie.
  a) tarif de împuşcare pentru trofeu 

MASA TROFEU TARIF EURO Adaus la tariful din col. 
2 pt. fiecare gram în 

plus față de masa 
trofeului din col. 1.

(euro/gram)
Până la 300 225

301-350 225 4,5
351-400 450 5
401-450 700 9
451-500 1150 12
501-550 1750 23
Peste 550 2900 30

   

Masa trofeului se determină prin scăderea a 90 g din masa trofeului, determinată la 24 de ore după 
fierbere. 

b) tarif pentru piesa rănită și nerecuperată        200 euro/piesă

Tarif pentru organizare la specia căprior, 50 euro/zi/vânător, care cuprinde transportul 
în cadrul fondului de vânătoare, precum și un însoțitor - organizator al vânătorii.
Prețul de preluare la cerere a pielii vânatului, crudă proaspăt jupuită este de 5 euro/kg.



 Mistreţ (Sus scrofa)
 - perioada de vânare: 01 august – 15 ianuarie.
1) Mascul  
a) tarif de împuşcare pentru trofeu 
 

Lungimea colților 
cm.

Tarif 
EURO

Adaus la tariful din col. 2 pt. fiecare 
mm în plus față de lungimea medie 
din col. 1 (eur/mm)

Până la 12.0 250
12.1-16.0 350
16.1-20.0 550
Peste 20.0 750 10

Lungimea colților armă se determină conform metodologiei de evaluare a trofeului, după formula 
C.I.C. 

b) tarif de împușcare pentru piesa cu trofeu bizar                       350 euro/piesă
c) tarif pentru piesa ranită și nerecuperată          100 euro/piesă
d) tarif pentru foc greșit (pândă sau dibuit)                                  50 euro/foc greșit
2. Femelă
a) tarif de împușcare                                                                     200 euro/piesă
b) tarif pentru piesa ranită și nerecuperată (pândă sau dibuit)     100 euro/piesă
c) tarif pentru foc greșit (pândă sau dibuit)                                  50 euro/foc greșit
3. Purcel (piesa care, neeviscerată, are o masă de maximum 60 kg)
a) tarif de împușcare                                                                     100 euro/piesă
b) tarif pentru piesa ranită și nerecuperată (pândă sau dibuit)      50 euro/piesă
c) tarif pentru foc greșit (pândă sau dibuit)                                   25 euro/foc greșit
 
Tarif pentru organizare la specia mistreț, 150 euro/zi/vânător, care cuprinde transportul în cadrul 
fondului de vânătoare, precum și un însoțitor - organizator al vânătorii. În cazul în care nu se 
asigură vânat se percepe numai 15% din tariful de organizare. Prețul de preluare la cerere a pielii 
vânatului, crudă proaspăt jupuită este de 5 euro/kg.

Urs (Ursus arctos) 
- perioada de vânare este aprobată anual printr-un ordin emis de ministru.

a) tarif de împuşcare 
 

NR CRT. Punctajul determinat pentru blana 
crudă  dupa formula de evaluare a 

trofeului blană (puncte C.I.C.)

Tariful de împușcare

1 Până la 350 inclusiv 5000
2 Peste 350 7000

b) tarif pentru piesa rănită și nerecuperată           1.500 euro/piesă

Tarif pentru organizare la specia urs brun, 150 euro/zi/vânător, care cuprinde transportul în cadrul 
fondului de vânătoare, precum și un însoțitor - organizator al vanatorii. În cazul în care nu se 
asigură vânat, se percepe numai 15% din tariful de organizare pentru acea zi. Prețul de preluare la 
cerere a pielii vânatului, crudă proaspăt jupuită este de 5 euro/kg.



Lup (Canis lupus)  
- perioada de vânare este aprobată anual printr-un ordin emis de ministru.

a) tarif de împuşcare 1000 euro /piesă
b) tarif pentru piesa rănită și nerecuperată 100 euro/piesă

În aceste tarife, vânătorului îi revine trofeul preparat: cap cu coarne în cazul cervideelor și colții în 
cazul mistrețului,  respectiv craniul fiert și blana crudă si sărată la carnivore.
În situația în care vânătorul solicită mai multe specii de vânat în aceeași zi, se achită un singur tarif 
de organizare, corespunzător speciei care are tariful cel mai ridicat.
În cazul solicitării organizării de partide de vânătoare pentru jumătate de zi (dimineața sau seara), 
tarifele vor fi de 50% din valoarea tarifului pentru organizarea unei zile de vânătoare. Această 
prevedere este aplicabilă numai în cazul vânării prin metode de vânare individuală.
Pentru vânătoarea prin metoda la goană, în cazul în care nu se asigură vânatul solicitat, se plătește 
numai 15% din tariful de organizare pentru ziua respectivă.

Alte mamifere de interes vânătoresc 

Specia Tariful de 
împușcare 

(euro/piesă)

Tariful pentru 
piesa rănită și 
nerecuperată 
(euro/piesă)

Tariful 
pentru foc 

greșit 
(euro/foc)

Partea din 
vânat care 

poate fi însușită 
de vânător

Iepure (Lepus 
europaeus)

25  - - -

Jder 
(Martes sp.)

100 - - blana

 

 Alte specii de păsări de interes vânătoresc 

Speziess Abschusskosten (Euro/Tag)
Fazan (Phasianus Colchicus) 50
Potarniche (Perdix perdix) 50
Rață sălbatică 75
Turturic ă și porumbel sălbatic 50
Graur, sturz și guguștiuc 50
Alte păsări la care vânarea este permisă 50


