
Lista tarifelor 
pentru acţiunile de vânătoare care se percep vânătorilor străini 

 
 
 

1. CERB COMUN (Cervus elaphus L.) 
 

Mascul 

Masa trofeului 
kg 

Tariful de 

împu care 
EURO/piesă** 

Adaos la tariful din col. 2 pt. 
fiecare 10 g. în plus faţă de 

masa trofeului din col. 1 

EURO / 10 gr. 
1 2 3 

Până la 3,00 inclusiv            550 - 
3,01 – 5,00             550  1,5  

Până la 7,00 inclusiv 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 

 

 
a) tarif pentru o piesă rănită  si nerecuparată:……………… 800 EURO/piesă. 
b) tarif pentru foc gresit:………………………………………. 150 EURO/foc gresit. 

 
Femela (ciută) sau tineret (în vârstă de până la 1 an) 

a) tarif de împuscare:…………………………………………150 EURO/piesă. 
b) tarif pentru piesă rănita si nerecuperata:…………………75 EURO/piesă. 
c) tarif pentru foc gresit:………………………………………..30 EURO/foc gresit. 

 
Tarif de organizare, pentru o zi de vânătoare / vânător:………….20 EURO. (Cuprinde si 
serviciul de asistenţă tehnică acordat de un specialist în vânătoare si transportul în cadrul 
terenului de vânătoare). 

2. CERB LOPĂTAR (Dama dama L.) 
 

Mascul 
Tarife de împușcare pentru trofeu 

 

      Adaos la tariful din col. 2 pt. 
Masa trofeului Tariful de împu care fiecare 10 g în plus faţă de masa 

kg EURO / piesă trofeului din col.1 

      EURO / 10 g 

 1   2   3  

până la 2,50 250 -  

de la 2,51-3.00 550 -  

3,00 550 20 

 

a) tarif pentru piesă rănită si nerecuperată……………….200 EURO/piesă. 
b) tarif pentru foc gresit………………………………………25 EURO/foc gresit. 

 

Femela (ciuta) sau tineret (în vârstă de până la 1 an) 
a) tarif de împuscare………………………………………….25 EURO/piesă. 
b) tarif pentru piesa rănită si nerecuperată…………………15 EURO/piesă. 



b) tarif pentru foc gresit………………………………………..5 EURO/foc gresit. 
 

Tarif de organizare, pentru o zi de vânătoare / vânător…………50 EURO. (cuprinde si 
serviciul de asistenţă tehnică acordat de un specialist în vânătoare si transportul în cadrul 
terenului de vânătoare).

 

3. CĂPRIOR (Capreolus capreolus L.) 

 

Mascul 
Tarife de împușcare pentru trofeu 

      Adaus la tariful din col.2 pt. 
Masa trofeului * Tariful de împu care fiecare 1 gram în plus faţă de 

grame EURO /piesă ** masa trofeului din col.1 
      EURO / 1 g 
 1   2   3  

până la 300 inclusiv 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 

 

* se determină prin scăderea a 90 grame din masa trofeului determinată 
conform prevederilor art. 15 alin.(2) din Regulament.  

 
a) tarif pentru piesă rănită si nerecuperata………………:200 EURO/piesă. 
b) tarif pentru foc gresit……………………………………..:25 EURO/foc gresit. 

 

Femela (căprioara) sau ied (în vârstă de până la 1 an) 
a) tarif de împuscare:………………………………………...:15 EURO/piesă. 
b) tarif pentru piesă rănită si nerecuperată………………...:10 EURO/piesă. 
c) tarif pentru foc gresit…………………………………………:5 EURO/foc gresit. 

 

Tarif de organizare, pentru o zi de vânătoare/vânător……………:20 EURO. (cuprinde si 
serviciul de asistenţă tehnică acordat de un specialist în vânătoare si transportul în cadrul 
terenului de vânătoare). 



4. MISTREŢ (Sus scrofa attila L.) 

 
Mascul 

Tarife de împușcare pentru trofeu 

Lungimea medie a    

Adaos pt. fiecare mm în plus faţă de 
 

colţilor armă * Tarif 
 

(inferiori) EURO / piesă lungimea medie din col.1 
 

- cm -    EURO / mm 
 

 1   2   3  
 

Până la 12,0 inclusiv 250 -  
 

12,1 – 16,0 350 -  
 

16,1 – 20,0 550 -  
 

peste 20,0 750 10 
  

* se determină conform metodologiei de evaluare a trofeului după formula C.I.C. 
 

a) Tarif de împuscare pentru piese cu trofeu bizar……………350 EURO/piesă. 
b) Tarif pentru piesă rănită si nerecuperată, 

la pândă si dibuit……………………………………………..100 EURO/piesă. 
c) tarif pentru foc gresit, la pândă si dibuit……………………...50 EURO/foc gresit. 

 
Femela 

a) tarif de împuscare, la goană…………………………………200 EURO/piesă. 
b) tarif de împuscare la pândă si dibuit………………………..300 EURO/piesă. 
c) tarif pentru piesă rănită si nerecuperată, la pândă si 

dibuit……………………………………………………………………….100 EURO/piesă. 
d) tarif pentru foc gresit, la pândă si dibuit………………………50 EURO/foc greșit 

 

Purcel (piesa care, neeviscerată, are o masă de maximum 60 kg) 
a) tarif de împuscare………………………………………….100 EURO/piesă. 
b) tarif pentru piesă rănită si nerecuperată, 

la pândă si dibuit……………………………………………50 EURO/piesă. 
c) tarif pentru foc gresit, la pândă si dibuit…………………..25 EURO/foc gresit. 

 

Tariful de organizare (*) pentru o zi de vânătoare / vânător este următorul: 
- 150 EURO si se percepe la ambele metode de vanatoare(individuala si 

colectiva).Acesta cuprinde si serviciul de asistenta tehnica acordat de un specialist 
in vanatoare si transportul in cadrul terenului de vanatoare. 
Pentru acţiunile la goană, pândă sau dibuit, organizate în aceeasi zi, se plăteste 

tariful de organizare menţionat mai sus, o singură dată. 
In cazul cand nu se asigura vanat se plateste numai 15%din tariful de organizare 

pentru o zi de vanatoare/vanator.  
 

La vânătorile organizate la mistreţ, în ziua sosirii sau plecării grupului de vânători, 
se pot organiza acţiuni de vânătoare la goană (pentru 2-4 ore)i, pentru care tariful de 
organizare este de 75 EURO/vanator. Acesta cuprinde si serviciul de asistenta tehnica 
acordat de un specialist in vanatoare si transportul in cadrul terenului de vanatoare  

               Tariful de organizare pentru vânătoarea la pândă, în cazul în care se împu că 
numai purcei, este de 30 EURO / zi / vânător. 



                   Tariful de organizare pentru vânătorile mixte organizate la mistreţi, iepuri  si / sau 
fazani, este acelasi ca la vânătorile individuale sau colective la mistreţi. 
 
 
 
 
5. VULPE (VULPES Vulpes L.) 

Tarife de împușcare 
 

Punctaj pentru trofeu craniu – puncte C.I.C. Tarif – Euro/piesă 

1 2 

până la 24,00 inclusiv 25 

24,10 – 24,49 30 

24,49 – 24,99 40 

peste 24,99 50 

 
În cadrul tarifului de împușcare, vânătorul își poate însuși și blana piesei împușcate. 
Tarif pentru piesă rănită și nerecuperată…………………………………………5 euro/piesă 
Tarif de organizare…………………………………………………………….....15 
euro/zi/vânător 
Acesta cuprinde și serviciul de asistență tehnică acordat de un specialist de vânătoare, 
precum și transportul în cadrul terenului de vânătoare. 
 
 
 
 
 
6. VIEZURE (Meles meles L.) 

Tarife de împușcare 
 

Punctaj pentru trofeu craniu – puncte C.I.C. Tarif – Euro/piesă 

1 2 

până la 22,00 inclusiv 30 

22,10 – 22,49 40 

22,49 – 22,99 45 

peste 22,99 50 

 
În cadrul tarifului de împușcare, vânătorul își poate însuși și blana piesei împușcate. 
Tarif pentru piesă rănită și nerecuperată……………………………………10 euro/piesă 
Tarif de organizare…………………………………………………………….10 euro/zi/vânător 
Acesta cuprinde și serviciul de asistență tehnică acordat de un specialist de vânătoare, 
precum și transportul în cadrul terenului de vânătoare. 
 
 
 
 
 
 



7. IEPURE (Lepus europaeus P.) 

 

 Tarif de împuscare……………………………………………………..25 EURO/piesă.

 Tarif de preluare………………………………………………………..10 EURO/piesă.

 Tarif de organizare:
-la picior…………………………………………………….25 EURO/zi/vânător. 
-la goană……………………………………………………..30 
EURO/zi/vânător.

 Pentru acţiunile de vânătoare mixte (iepuri, fazani, mistreţi) la goană, pândă sau 
dibuit, organizate în aceea i zi, tariful de organizare se plăte te o singură dată, la 
nivelul cel mai mare.

 
 

8 - 9. ALTE MAMIFERE DE INTERES VÂNĂTORESC 

 

  Tariful de 
Tariful pt. Tariful pt. 

 
 

  organizare 
 

 

  piesă rănită și foc greșit  
 

Nr. 
 și  

 

Specia 
nerecuperată 

 Vânătorului i se  

Împușcare 
 

 

crt.  
EURO/foc cuvin  

  

EURO/piesă 
 

  
EURO/piesă 

greșit  
 

     
 

0 1 2 4 5 6 
 

8 Bizam (Ondrata z.) 10 - - Piesa intreaga 
 

      
 

9 Sacal (Canis a.) 80 50 - Blana 
 

      
 

 

 

10. FAZAN (Phasianus colchicus) 
 

 Tarif de împuscare………………………………………………6 EURO / piesă.

 Tarif de preluare…………………………………………………6 EURO / piesă.

 Tarif de organizare:
- la picior…………………………………………………………25 EURO/zi/vânător. 
- la goană………………………………………………………..30 EURO/ zi /vânător. 

 

Tariful de organizare cuprinde  i serviciul de asistenţă tehnică acordat de un 
specialist în vânătoare  i transportul în cadrul terenului de vânătoare.  

Pentru acţiunile de vânătoare mixte (iepuri, fazani, mistreţi), la goană, pândă sau 
dibuit, organizate în aceea i zi, tariful de organizare se plăte te o singură dată, la nivelul 
cel mai mare. 

 

 
11. POTÂRNICHE (Perdix perdix) 
 

 Tarif de împuscare……………………………………………………10 EURO/piesă.

 Tarif de preluare………………………………………………………..2 EURO/piesă.
 Tarif de organizare, la picior…………………………………….25 EURO/zi/vânător. 

Tariful de organizare cuprinde  i serviciul de asistenţă tehnică acordat de un
specialist în vânătoare  i transportul în cadrul terenului de vânătoare. 
 



12 - 19. ALTE PĂSĂRI DE INTERES VÂNĂTORESC 
 

     
             

       Tarif de    

Nr.  Specia împuscare Tarif de preluare 

crt.     pausal EURO / buc. 
       EURO/zi/vânător    

 0    1   2   3  

12  Sitari si becaţine 100 1,0 

13  Gâste  si gârliţe 125 3,0//2,2 

14  Raţe sălbatice 75 1,5 

15  Ciocârlii  50 0,1 

16  Prepeliţe  50 0,4 

17  Turturele si porumbei sălbatici 50 0 ,5 

18  Grauri, sturzi si gugustiuci 50 0,2 

19  

Alte păsări la care vanatoarea este 
permisa 50 0  

 

Tarifele la paușal, pentru poziţiile 12 - 19, cuprind  și tariful de organizare. În cazul în care 
vânătorul, pentru speciile la care vânătoarea este permisă la paușal, împușcă oricare din 
speciile de păsări admise de lege la vânătoare, care au acela i habitat, se va aplica tariful cel 
mai mare. 
 


