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HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind numirea în funcþia de subprefect al judeþului Sibiu
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi în baza dispoziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice locale nr. 69/1991,
republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Domnul Mircea ªteþiu se numeºte în funcþia de subprefect al judeþului Sibiu.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul funcþiei publice,
Vlad Roºca
Bucureºti, 2 iunie 2000.
Nr. 448.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea art. 19 alin. (12) din Normele privind reglementarea unor probleme financiare
în activitatea sportivã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 240/1999
În temeiul art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Alineatul (12) al articolului 19 din
Normele privind reglementarea unor probleme financiare în
activitatea sportivã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului
nr. 240/1999, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 162 din 19 aprilie 1999, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:

”(12) La competiþiile interne ºi internaþionale, precum
ºi în cantonamente organizatorii pot majora cu pânã la
50% alocaþiile zilnice de hranã pentru sportivi, diferenþiat în
funcþie de consumul energetic ºi de necesarul caloric
induse de efortul specific diferitelor discipline ºi probe sportive. Prin ordin al ministrului tineretului ºi sportului se vor
stabili disciplinele ºi probele sportive care pot beneficia de
aceastã prevedere.Ò

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul tineretului ºi sportului,
Alexandru Popescu,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 2 iunie 2000.
Nr. 450.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind abilitarea Academiei Române ºi a unitãþilor aflate în subordinea sa de a închiria bunuri
imobile sau pãrþi disponibile, proprietate publicã a statului, aflate în administrarea acestora
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 14Ñ16 din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se abiliteazã Academia Românã ºi unitãþile
aflate în subordinea sa sã închirieze, în condiþiile legii,
bunuri imobile sau pãrþi disponibile, proprietate publicã a
statului, aflate în administrarea acestora.
Art. 2. Ñ Închirierea se va realiza prin licitaþie publicã, pe
baza unor contracte de închiriere în care se vor stipula clauze
privind utilizarea, conservarea ºi restituirea bunului închiriat.

Art. 3. Ñ (1) Instituþiile prevãzute la art. 1 vor reþine
50% din sumele încasate cu titlu de chirie, diferenþa
urmând sã fie viratã la bugetul de stat.
(2) Sumele determinate potrivit alin. (1) se constituie ca
venituri extrabugetare ºi se gestioneazã în regim extrabugetar de cãtre instituþiile publice în cauzã.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Preºedintele Academiei Române,
Florin Filip
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 2 iunie 2000.
Nr. 451.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN
privind modificarea ºi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 78/1999
pentru aprobarea Nomenclatorului activitãþilor de administrare, exploatare,
întreþinere ºi reparaþii la drumurile publice
Ministrul transporturilor emite urmãtorul ordin:
Art. I. Ñ Ordinul ministrului transporturilor nr. 78/1999
pentru aprobarea Nomenclatorului activitãþilor de administrare, exploatare, întreþinere ºi reparaþii la drumurile publice,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139
din 5 aprilie 1999, se modificã dupã cum urmeazã:
1. Titlul ordinului va avea urmãtorul cuprins:
”ORDIN
pentru aprobarea Nomenclatorului privind lucrãrile
ºi serviciile aferente drumurilor publiceÒ

2. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 1. Ñ Se aprobã Nomenclatorul privind lucrãrile ºi
serviciile aferente drumurilor publice, prevãzut în anexa
nr. 1.
Structura pe grupe ºi subgrupe de lucrãri ºi servicii a
indicativelor aferente întreþinerii ºi reparãrii drumurilor
publice este prevãzutã în anexa nr. 2.Ò
3. Anexele nr. 1 ºi 2 se înlocuiesc cu anexele nr. 1 ºi 2
la prezentul ordin.
Art. II. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul transporturilor,
Aleodor Frâncu,
secretar de stat

Bucureºti, 15 mai 2000.
Nr. 346.

ANEXA Nr. 1
NOMENCLATORUL

privind lucrãrile ºi serviciile aferente drumurilor publice
Servicii/
Lucrãri

A.
A.1.
A.2.
A.3.
A.4.
A.5.
A.6.

Denumirea activitãþii ºi a indicativului

U.M.

Servicii pregãtitoare aferente întreþinerii ºi reparãrii drumurilor publice
Gestionarea drumurilor publice din administrare
Întocmirea documentaþiilor tehnico-economice pentru lucrãrile de întreþinere
ºi reparaþii la drumuri
Asigurarea calitãþii ºi a controlului tehnic al calitãþii, activitate laboratoare
Studii, cercetãri, experimentãri, inclusiv urmãrirea în exploatare a acestora
Coordonarea dezvoltãrii unitare a reþelei de drumuri publice
Monitorizarea controlului mijloacelor de transport pe drumurile publice

mii lei
mii lei
mii lei
mii
mii
mii
mii

B.
Lucrãri ºi servicii privind întreþinerea curentã a drumurilor publice
101. Întreþinerea curentã pe timp de varã
102. Întreþinerea curentã pe timp de iarnã
C.
103.
104.
105.
106.
107.
108.

Lucrãri ºi servicii privind întreþinerea periodicã a drumurilor publice
Tratamente bituminoase
Straturi bituminoase foarte subþiri
Covoare bituminoase
Reciclare in situ a îmbrãcãmintei asfaltice
Siguranþa rutierã
Plantaþii rutiere

lei
lei
lei
lei

mii lei
mii lei
mii lei
mii
mii
mii
mii

mii lei
lei
m2/km/mii lei
m2/km/mii lei
m2/km/mii lei
mii lei
mii lei

m2/km/mii

4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 255/8.VI.2000
Servicii/
Lucrãri

109.
110.
111.
112.

Denumirea activitãþii ºi a indicativului

Întreþinerea clãdirilor
Pietruiri de drumuri de pãmânt
Protejarea corpului ºi a platformei drumului
Întreþinerea periodicã a podurilor, pasajelor, podeþelor, tunelurilor

D.
Lucrãri aferente reparaþiilor curente la drumurile publice
113. Lucrãri pentru aducerea drumurilor, podurilor, pasajelor, tunelurilor
în starea tehnicã iniþialã în urma unor evenimente accidentale
(inundaþii, cutremure, alunecãri etc.)
114. Îmbrãcãminte bituminoasã uºoarã
115. Ranforsãri sisteme rutiere (cu lianþi bituminoºi ºi hidraulici)
116. Benzi suplimentare pentru vehicule lente
117. Eliminarea punctelor periculoase, amenajãri intersecþii
118. Reparaþii curente la poduri
119. Reparaþii curente la clãdiri (districte, secþii, cantoane, baze de deszãpezire,
garaje, ateliere, sedii centrale ºi locale etc.)
E.
Lucrãri aferente reparaþiilor capitale la drumurile publice
120. Consolidãri de terasamente la drumuri, versanþi, ameliorãri de albii,
ziduri de sprijin de volum mare, copertine de protecþie împotriva
avalanºelor etc.
121. Reabilitãri de sisteme rutiere, amenajãri ale variantelor ocolitoare
pe traseele existente
122. Consolidãri, definitivãri de poduri având lungimea pânã la 40 ml
ºi reabilitãri de poduri ºi pasaje
123. Consolidãri ale structurii de rezistenþã, extinderi, modernizãri
de clãdiri aferente drumurilor publice

U.M.

mii
mii m2/km/mii
mii
mii

lei
lei
lei
lei

mii lei
mii lei
mii m2/km/mii lei
mii m2/km/mii lei
mii m2/km/mii lei
bucatã/mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
km/mii lei
bucatã/mii lei
mii lei

NOTÃ:

Noþiunea drum este reglementatã la art. 2 alin. 3 ºi 4 din Ordonanþa Guvernului nr. 43/1997
privind regimul drumurilor, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 82/1998 ºi ulterior republicatã.
Noþiunile lucrãri, respectiv servicii, sunt reglementate în nomenclatorul clasificãrii activitãþilor ºi
produselor/serviciilor din economia naþionalã Ñ la secþiunea G Ñ lucrãri construcþii, diviziunile 45,
grupele 451Ð454, respectiv secþiunea M, diviziunile 71Ð74 ºi 93.

ANEXA Nr. 2
STRUCTURA

pe grupe ºi subgrupe de lucrãri ºi servicii a indicativelor aferente întreþinerii
ºi reparãrii drumurilor publice
Simbolul/
Indicativul

Denumirea activitãþii, indicativului
ºi a subindicativului

U.M.

0

1

2

A.
A.1.

Servicii pregãtitoare aferente întreþinerii ºi reparãrii drumurilor publice
Gestionarea drumurilor publice
A.1.1. Cadastrul drumurilor publice
A.1.2. Cartea construcþiilor ºi arhiva de documente
A.1.3. Postutilizarea drumurilor publice
A.1.4. Asigurarea pazei patrimoniului drumurilor publice (poduri,
tuneluri, secþii, baze, districte, ateliere, sedii etc.)
A.1.5. Reþea de radio, telefon, teletransmisie la reþele locale, naþionale
ºi internaþionale
A.1.6. Sistemul de administrare optimizatã a drumurilor publice
A.1.6.1. Banca de date tehnice rutiere
A.1.6.2. Exploatarea ºi dezvoltarea sistemului de administrare optimizatã
PMS ºi BMS
A.1.6.3. Gestiunea traficului rutier
A.1.6.4. Investigarea ºi expertizarea reþelei de drumuri publice prin
mãsurãtori cu aparaturã ºi revizii ale stãrii acestora

mii lei
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A.6.

A.1.6.5. Concesionãri, arendãri ºi închirieri în legãturã cu drumurile publice
Întocmirea documentaþiilor tehnico-economice pentru lucrãrile de întreþinere
ºi reparaþii la drumuri publice
Asigurarea calitãþii ºi controlul tehnic al calitãþii, activitatea laboratoarelor
ºi consultanþã
Studii, cercetãri, experimentãri
A.4.1. Studii ºi experimentãri privind siguranþa circulaþiei rutiere
A.4.2. Studii ºi experimentãri pentru realizarea îmbrãcãmintei rutiere
cu caracteristici superioare
A.4.3. Investigaþii, expertizãri, cercetãri ºi testãri de poduri, pasaje, tuneluri ºi alte lucrãri de artã
A.4.4. Alte studii ºi cercetãri pentru îndeplinirea obiectului de activitate,
inclusiv urmãrirea în exploatare a sectoarelor experimentale pe
termen lung
Coordonarea dezvoltãrii unitare a drumurilor publice
A.5.1. Elaborarea studiilor ºi prognozelor pentru întreþinerea, dezvoltarea
unitarã ºi sistematizarea drumurilor publice
A.5.2. Elaborarea normelor specifice sectorului de drumuri publice
A.5.3. Asigurarea îndrumãrii tehnice ºi metodologice a unitãþilor de administrare a drumurilor de interes judeþean ºi local
A.5.4. Activitãþi funcþionale, gestionarea rovignetelor etc.
A.5.5. Activitãþi de protocol, de prezentare ºi de publicitate, schimburi
reciproce etc.
A.5.6. Pregãtirea, perfecþionarea ºi specializarea personalului
A.5.7. Coordonarea dezvoltãrii sistemului informatic integrat al drumurilor
publice
Monitorizarea controlului mijloacelor de transport pe drumurile publice

B.

Lucrãri ºi servicii*) privind întreþinerea curentã a drumurilor publice

A.2.
A.3.
A.4.

A.5.

101. Întreþinerea curentã pe timp de varã
101.1. Întreþinerea pãrþii carosabile, specificã tipului de îmbrãcãminte (strat de
rulare)
101.1.1. Întreþinerea îmbrãcãmintei asfaltice cuprinde: întreþinerea
suprafeþelor degradate la îmbrãcãmintea asfalticã ºi mãsuri de
protecþie a acesteia; înlãturarea denivelãrilor ºi fãgaºelor,
plombãri, colmatarea fisurilor ºi a crãpãturilor, badijonarea
suprafeþelor poroase, precum ºi aºternerea nisipului sau a criblurii pe suprafeþe cu bitum în exces ori ºlefuite, înlãturarea
pietriºului sau a criblurii alergãtoare etc.
101.1.2. Întreþinerea îmbrãcãmintei asfaltice cu lianþi hidraulici cuprinde:
plombãri, colmatãri de rosturi ºi de crãpãturi, refacerea rosturilor, eliminarea fenomenului de pompaj, refaceri de dale etc.
101.1.3. Întreþinerea pavajelor din piatrã cioplitã cuprinde: refaceri de
suprafeþe izolate, înlocuiri de pavele, refacerea localã a
bitumãrilor de rosturi, combaterea excesului de bitum, eliminarea
suprafeþelor ºlefuite etc.
101.1.4. Întreþinerea pavajelor din bolovani sau din piatrã brutã cuprinde
curãþarea sau repararea localã a pavajelor din bolovani sau din
piatrã brutã
101.1.5. Întreþinerea drumurilor pietruite cuprinde: greblarea pietrei
alergãtoare ºi aºternerea ei pe drum, aprovizionarea cu materiale pietroase, în volum de pânã la 300 m3/km, astuparea gropilor ºi a fãgaºelor cu material pietros, scarificarea ºi
reprofilarea, cu sau fãrã cilindrare, cu sau fãrã material pietros
de adaos etc.
101.1.6. Întreþinerea drumurilor de pãmânt cuprinde: reprofilarea platformei, astuparea gropilor ºi a fãgaºelor cu pãmânt, tãierea
dâmburilor, stabilizãri cu lianþi ºi cu alte produse chimice, completarea cu nisip, cu balast etc.

2
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101.2. Întreþinerea comunã a tuturor drumurilor
101.2.1. Întreþinerea platformei drumului cuprinde: curãþarea platformei
drumului de noroiul adus de vehicule de pe drumurile laterale,
de materiale aduse de viituri (potmol, stânci, anrocamente,
arbori etc.), tratarea burduºirilor, a unor tasãri locale, aducerea
la profil a acostamentelor prin tãiere manualã sau mecanizatã,
tãierea dâmburilor, completarea cu pãmânt, cu balast etc., nivelarea la cotã, curãþarea acostamentelor în dreptul parapetelor
direcþionale; tãieri de cavaliere ºi corectarea taluzurilor de
debleu sau de rambleu; întreþinerea benzilor de încadrare prin
eliminarea unor denivelãri locale, eliminarea gropilor sau a
adânciturilor prin acoperirea cu materiale din categoria celor din
care acestea au fost executate iniþial etc.
101.2.2. Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului, precum ºi prevenirea efectelor inundaþiilor cuprinde:
Ñ întreþinerea ºanþurilor ºi a rigolelor: curãþarea ºanþurilor, a rigolelor, a
canalelor ºi a podeþelor, executarea ºanþurilor de acostament ºi a
ºanþurilor de gardã, a rigolelor (exclusiv pavarea sau pereierea), pentru îndepãrtarea apelor din zona drumului; decolmatarea sau desfundarea ºanþurilor, rigolelor, a ºanþurilor de gardã, a canalelor de
scurgere; eliminarea rupturilor locale, a tasãrilor ºi a crãpãturilor, refacerea rostuirii la ºanþurile ºi la rigolele pavate;
Ñ întreþinerea drenurilor; curãþarea ºi repararea cãminelor de vizitare, a
puþurilor de aerisire ºi a capetelor de drenuri, completarea capacelor
cãminelor la puþurile de aerisire; verificarea funcþionãrii drenurilor
(conform instrucþiei) ºi curãþarea cunetelor;
Ñ prevenirea efectelor inundaþiilor: întreþinerea lucrãrilor de corecþii ale
torenþilor ºi de amenajare a vãilor contra eroziunilor; întreþinerea
lucrãrilor de apãrãri de maluri ºi regularizãri ale cursurilor de ape;
completarea terasamentelor deteriorate local ºi a eroziunilor provocate
de topirea zãpezilor; apãrãri de maluri de volum mic, corecþii locale
ale albiilor, ºanþuri de gardã, amenajãri ale torenþilor ºi ale canalelor
de evacuare pânã la 200 m lungime; stocuri de materiale, echipamente ºi dispozitive pentru intervenþii în caz de inundaþii, variante
locale de deviere a circulaþiei ca urmare a efectelor inundaþiilor, asigurarea stocurilor minimale de materiale, echipamente ºi mijloace de
primã intervenþie în caz de inundaþii;
Ñ întreþinerea zidurilor de sprijin: întreþinerea bolþilor cu pilaºtri, a ranforturilor ºi a zidurilor de sprijin sau de cãptuºire; curãþarea coronamentelor ºi barbacanelor de vegetaþie, de gunoaie, precum ºi corecþii
izolate
101.2.3. Întreþinerea mijloacelor pentru siguranþa circulaþiei rutiere ºi de
informare cuprinde:
Ñ întreþinerea semnalizãrii verticale: îndreptarea, întreþinerea, spãlarea ºi
vopsirea portalelor, a indicatoarelor de circulaþie, a stâlpilor ºi a altor
mijloace de dirijare a circulaþiei; recondiþionarea tablelor indicatoare,
inclusiv pentru semnalizarea punctelor de lucru ºi a sectoarelor cu
pericole, a portalelor ºi a consolelor; remontarea acestora;
Ñ întreþinerea semnalizãrii orizontale: completarea sau refacerea izolatã
a marcajelor pe partea carosabilã, corecþii ale marcajelor;
Ñ întreþinerea ºi montarea indicatoarelor de km ºi hm: vopsirea ºi scrierea, spãlarea sau îndreptarea indicatoarelor de km ºi hm, montarea
acestora;
Ñ întreþinerea parapetelor direcþionale: întreþinerea parapetelor metalice,
de zidãrie sau din beton, prin repararea tencuielilor, a zidurilor, aducerea la cotã, completarea elementelor necesare, revopsire, spãlare
periodicã, protecþii anticorosive etc.);

2
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Ñ întreþinerea gardurilor de protecþie: întreþinerea ºi repararea gardurilor
de protecþie, demontare, remontare, completare cu elemente necesare, vãruire sau vopsire;
Ñ vãruirea plantaþiilor ºi a accesoriilor: vãruirea plantaþiilor ºi a accesoriilor (coronamente, garduri, borne etc.);
Ñ întreþinerea zonei drumurilor: curãþarea pãrþii carosabile de materiale
lunecoase (vopsele, bitumuri etc.), îndepãrtarea de pe platforma drumurilor a obstacolelor (anrocamente, stânci, bolovani, materiale rezultate din accidente de circulaþie etc.), tãierea ramurilor pentru
asigurarea vizibilitãþii ºi a gabaritului;
Ñ informãri privind starea drumurilor: informãri operative, la toate nivelurile, privind condiþiile de circulaþie pe timp de varã sau în caz de
calamitãþi etc.
101.2.4. Asigurarea esteticii rutiere a drumurilor cuprinde:
Ñ întreþinerea drumurilor: revizii curente ºi intervenþii operative, executate de echipe mobile; curãþarea de gunoaie, paie, noroi, cadavre
etc. a platformei, a taluzurilor, ºanþurilor, locurilor de parcare, fântânilor
ºi a spaþiilor verzi, strângerea materialului în grãmezi ºi transportul în
afara zonei drumului; curãþarea trotuarelor ºi a casiurilor, precum ºi
repararea sau completarea elementelor lipsã; demontarea panourilor
publicitare instalate ilegal sau degradate ºi depozitarea lor în afara
zonei drumului;
Ñ cosirea vegetaþiei ierboase: cosirea vegetaþiei ierboase în zonã (acostamente, ºanþuri, taluzuri, bandã medianã), tãierea buruienilor, a
lãstãriºului, a drajonilor ºi a mãrãcinilor, curãþarea plantaþiei de ramuri
uscate etc.
101.2.5. Întreþinerea drumurilor laterale cuprinde: aducerea la profil ºi
întreþineri locale, asigurarea scurgerii apelor etc.
101.3. Întreþinerea curentã a podurilor, pasajelor, podeþelor ºi a tunelurilor cuprinde:
Ñ la podurile din lemn: strângerea buloanelor ºi baterea penelor,
impregnarea cu substanþe antiseptice ºi ignifuge a elementelor din
lemn;
Ñ la podurile de zidãrie, din beton, din beton armat, din beton precomprimat, pasaje, reparaþii de tencuieli; curãþarea rosturilor degradate ºi
umplerea lor cu mortar; curãþarea banchetelor ºi ungerea aparatelor
de reazem; curãþarea cãii de noroi ºi gunoaie, desfundarea gurilor de
scurgere; completãri izolate de terasamente la calea de rulare sau la
rampe; reparaþii la parapete, trotuare, guri de scurgere, hidroizolaþii,
rosturi de dilataþie, casiuri, sferturi de con, scãri de acces, perforare
fâºii cu goluri;
Ñ la podurile metalice: întreþinerea vopselei prin completãri pe suprafeþe
izolate; îndreptarea elementelor deformate; curãþirea nodurilor, a aparatelor de reazem ºi a celorlalte accesorii; degajarea gunoaielor din
jurul montanþilor ºi a diagonalelor, revopsiri ale parapetelor;
Ñ întreþinerea albiilor din zona podurilor: înlãturarea din albii a depunerilor, drajonilor ºi a plantaþiilor care împiedicã scurgerea apelor;
curãþarea de rãgãlii a infrastructurilor ºi a albiilor; spargerea gheþii ºi
dirijarea sloiurilor ºi a flotanþilor; reparaþii izolate la pragurile de fund
ºi la apãrãrile de maluri;
Ñ întreþinerea podeþelor: reparaþii izolate la coronamentele aripilor,
camere de liniºtire, peree; desfundãri ºi decolmatãri de podeþe inclusiv în perioada de dezgheþ;
Ñ întreþinerea tunelurilor: reparaþii izolate ale cãii ºi cãmãºuielilor; asigurarea scurgerii apelor; întreþinerea iluminatului electric, a porþilor de
la intrare
102. Întreþinerea curentã pe timp de iarnã (specificã tuturor categoriilor de
drumuri)

2
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C.
103.
104.
105.
106.
107.

1

102.1. Pregãtirea drumurilor pentru sezonul de iarnã ºi la ieºirea din
iarnã: curãþãri de ºanþuri, tãieri de cavaliere ºi corectarea taluzurilor pentru înlãturarea cauzelor care provoacã înzãpezirea; amenajare de locaºe pentru depozitarea materialului antiderapant în
puncte periculoase; platforme pentru depozitarea materialelor în
depozite intermediare; înlãturarea obstacolelor care ar putea provoca înzãpezirea drumurilor (buruieni, mãrãcini, tufe, garduri vii
etc.); instalarea ºi completarea semnalizãrii specifice pe timp de
iarnã; plombarea gropilor, inclusiv aprovizionarea cu mixturã stocabilã sau cu materiale componente pentru plombarea gropilor
102.2. Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea lunecuºului
cuprinde: aprovizionãri cu materiale chimice ºi antiderapante
(nisip, pietriº, zgurã, sare, soluþii etc.) pentru combaterea gheþii ºi
a poleiului; amestecul materialelor antiderapante cu substanþe
antiaglomerante, transportul materialelor în depozite, magazii, silozuri, în puncte periculoase; întreþinerea depozitelor pentru materiale chimice ºi antiderapante, prin curãþare, revopsiri ºi prin mici
reparaþii
102.3. Asigurarea cu panouri de parazãpezi cuprinde: aprovizionarea cu
panouri de parazãpezi ºi cu materialele necesare pentru montarea ºi întreþinerea acestora
102.4. Montarea panourilor de parazãpezi cuprinde: montare-demontare,
transport, revizie ºi întreþinere la teren, repararea ºi depozitarea
panourilor de parazãpezi ºi a accesoriilor respective
102.5. Deszãpezirea manualã ºi mecanicã cuprinde: rãspândirea (manual
sau mecanic) a materialelor chimice ºi antiderapante, în scopul
prevenirii sau combaterii poleiului, gheþii sau a zãpezii; patrularea
cu utilaje pentru informarea privind starea drumurilor sau pentru
prevenirea înzãpezirii în timpul ninsorilor liniºtite sau al viscolelor
slabe (tãria vântului Ñ sub 30 km/h); deszãpeziri manuale în punctele inaccesibile utilajelor în dreptul lucrãrilor anexe, parapetelor,
trotuarelor, podurilor, indicatoarelor de km ºi hm, coronamentelor
de podeþe, camerelor de liniºtire, parcãrilor, ºanþurilor ºi rigolelor
cu gheaþã, suprafeþelor izolate, cu zãpadã îndesatã sau cu
gheaþã pe platforma drumului, curþilor, acoperiºurilor, platformelor,
fântânilor etc.; marcarea platformei drumului pentru dirijarea utilajelor de deszãpezit; deszãpeziri mecanice cu utilaje grele ºi
uºoare; utilaje ºi mijloace de transport pentru degajarea vehiculelor înzãpezite în platforma drumurilor; mijloace de transport pentru
însoþirea utilajelor în acþiune sau pentru alimentarea cu carburanþi;
activitatea de iarnã a utilajelor, echipamentelor ºi a dispozitivelor
pentru combaterea ºi deszãpezirea drumurilor, a echipamentelor
ºi a dispozitivelor pentru intervenþii (aºteptare în bazã, consemn
la domiciliu, atunci când fenomenele meteorologice impun aceastã
acþiune); punerea în ordine a bazelor de deszãpezire ºi a punctelor de sprijin; revizuirea ºi repararea utilajelor, a dispozitivelor
ºi a mijloacelor de transport proprii, utilizate în perioada de iarnã
102.6. Informãri privind starea drumurilor
Lucrãri ºi servicii*) privind întreþinerea periodicã a drumurilor publice
Tratamente bituminoase
Straturi bituminoase foarte subþiri
Covoare bituminoase
Reciclarea in situ a îmbrãcãmintei asfaltice, cu strat de rulare din
tratament, straturi bituminoase foarte subþiri sau covoare clasice
Siguranþa rutierã cuprinde:
107.1. Aprovizionãri noi cu: indicatoare rutiere, stâlpi, console ºi portaluri, stâlpiºori de dirijare, parapete, indicatoare de km ºi hm,
butoni reflectorizanþi, inclusiv plãcuþe reflectorizante pentru stâlpi
ºi parapete

2

mii lei
mii m2/km/mii lei
mii m2/km/mii lei
mii m2/km/mii lei
mii m2/km/mii lei
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108.

109.

110.

111.

112.

1

2

107.2. Montarea pe drum a indicatoarelor rutiere, stâlpilor, consolelor,
portalurilor, stâlpiºorilor de dirijare, parapetelor, butonilor reflectorizanþi, plãcuþelor reflectorizante etc.
107.3. Executarea marcajelor longitudinale, laterale ºi transversale
107.4. Amenajarea locurilor de parcare, inclusiv procurarea dotãrilor
(coºuri de gunoi, mese, bãnci, jardiniere etc.)
107.5. Amenajarea intersecþiilor ºi eliminarea punctelor periculoase, prin
lucrãri care nu afecteazã elementele geometrice sau sistemul
rutier al drumului (semaforizare, montare de borduri denivelate
etc.)
Plantaþii rutiere
mii
108.1. Culturi în pepiniere
108.2. Întreþinerea, completãrile ºi defriºãrile de plantaþii pe zonã ºi în
spaþiile verzi
108.3. Întreþinerea perdelelor de protecþie
Întreþinerea clãdirilor: baze, cantoane, sedii DRDP, CESTRIN, secþii, ateliere, districte, spaþii pentru garaje auto, utilaje, echipamente, pepiniere,
formaþii, laboratoare, sediu AND, prin lucrãri de zugrãveli, vopsitorie,
întreþineri la acoperiº, inclusiv înlocuirea învelitorii, tâmplãrie, refacerea
sobelor, revizuirea instalaþiei electrice ºi termice, înlocuirea elementelor
de tâmplãrie, revizuirea instalaþiilor termice, sanitare ºi electrice etc.
mii
Pietruirea drumurilor din pãmânt: lucrãri de terasamente pentru corectarea traseului în plan, profil longitudinal ºi profil transversal, inclusiv
ºanþuri, acostamente, taluzuri, aprovizionarea, aºternerea ºi cilindrarea cu
material pietros sau cu alte materiale clasice
mii m2/km/mii
Protejarea corpului ºi a platformei drumului
mii
111.1. Amenajãri ºi completãri de acostamente, inclusiv benzi de încadrare
111.2. ªanþuri ºi rigole pavate
111.3. Drenuri, ºanþuri de gardã, canale de evacuare
111.4. Corecþii locale de albii ºi torenþi, în lungime de pânã la 200 ml
111.5. Ziduri de sprijin ºi de cãptuºire, cu un volum de pânã la 200 m3
111.6. Drumuri de acces ºi podeþe laterale
111.7. Amenajarea platformelor pentru verificarea tonajelor autovehiculelor
111.8. Întreþinerea drumurilor pietruite prin scarificãri ºi cilindrãri cu
adaos de material pietros pânã la 600 m3/km
Întreþinerea periodicã a podurilor, pasajelor, podeþelor ºi a tunelurilor
mii
Înlocuirea completã a îmbrãcãmintei pe cale ºi pe trotuare; înlocuirea
hidroizolaþiei pe cale ºi pe trotuare; refacerea trotuarelor în soluþia cu
tuburi PVC pentru cablãri; înlocuirea bordurilor, înlocuirea parapetului
mâna curentã; montarea parapetului direcþional pe pod, inclusiv pe rampele podurilor; înlocuirea dispozitivelor pentru acoperirea rosturilor de
dilatare; înlocuirea aparatelor de reazem degradate; refaceri ale betonului degradat prin torcretare; cãmãºuieli din beton armat ale infrastructurilor; protecþii ºi apãrãri de maluri din gabioane; refacerea casiurilor, a
pereelor sfert de con, scãrilor de acces; vopsitorie completã la tablierele
metalice; continuizare cu placã de suprabetonare, consolidarea elementelor din beton armat ºi din beton precomprimat, efectuarea de profiluri
transversale ºi longitudinale ale albiei sub poduri etc.

D.

Lucrãri privind reparaþii curente la drumurile publice

113.

Lucrãri accidentale; refaceri dupã inundaþii, alunecãri de terenuri, afuieri
de poduri, cutremure, accidente rutiere, pentru aducerea drumurilor ºi a
podurilor la starea tehnicã iniþialã
mii
Îmbrãcãminte bituminoasã uºoarã
mii
Ranforsãri ale sistemelor rutiere (cu lianþi bituminoºi ºi hidraulici)
mii m2/km/mii
Benzi suplimentare: banda a III-a în rampe, pentru vehicule lente
mii m2/km/mii
Eliminarea punctelor periculoase, amenajãri de intersecþii (care afecteazã
elementele geometrice ºi sistemul rutier al drumului)
bucatã/mii

114.
115.
116.
117.

lei

lei

lei
lei

lei

mii lei

lei
lei
lei
lei
lei
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0

118.

119.

1

2

Reparaþii curente la poduri: definitivãri ale podeþelor; înlocuirea elementelor degradate la suprastructurã; consolidarea infrastructurilor, consolidarea provizorie la poduri, în vederea efectuãrii unor transporturi
agabaritice; variante provizorii de circulaþie; demolãri ºi desfiinþãri de
poduri
Reparaþii curente la clãdiri (districte, secþii, cantoane, baze de dezãpeziri,
ateliere, garaje, sedii centrale sau locale etc.): consolidãri parþiale, refacerea pereþilor (inclusiv a fundaþiilor), planºeelor sau acoperiºurilor, înlocuirea scãrilor interioare sau exterioare, a pardoselilor etc.

E.

Reparaþii capitale la drumurile publice

120.

Consolidarea corpului drumului, terasamentelor, versanþilor, ameliorãri de
albii, consolidarea zidurilor de sprijin de volum mare, a copertinelor de
protecþie împotriva avalanºelor
Reabilitãri ale sistemelor rutiere, amenajãri ale variantelor ocolitoare pe
trasee existente
Consolidãri ºi reabilitãri de poduri ºi pasaje: definitivãri ale podurilor
având lungimea pânã la 40 ml inclusiv, consolidarea ºi reabilitarea podurilor, pasajelor ºi podeþelor, lãrgirea ºi ridicarea clasei de încãrcare
Consolidãri ale structurii de rezistenþã, extinderi, modernizãri ale clãdirilor,
aferente drumurilor publice

121.
122.

123.

mii lei

mii lei
km/mii lei

bucatã/mii lei
mii lei

*) Reprezintã activitãþi propriu-zise de natura serviciilor.

MINISTERUL APELOR, PÃDURILOR ªI PROTECÞIEI MEDIULUI

ORDIN
privind stabilirea nivelului tarifelor ºi preþurilor minime care se percep vânãtorilor, cetãþeni strãini,
pentru acþiuni de vânãtoare în România, în sezonul de vânãtoare 2000Ð2001
Ministrul apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului,
având în vedere prevederile art. 8 lit. d) din Legea fondului cinegetic ºi a protecþiei vânatului nr. 103/1996, cu
modificãrile ulterioare,
în temeiul art. 9 din Hotãrârea Guvernului nr. 104/1999 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Apelor,
Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului, cu modificãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Începând cu data de 16 mai 2000 tarifele ºi
preþurile minime care se percep vânãtorilor, cetãþeni strãini,
pentru acþiuni de vânãtoare în România sunt prevãzute în
anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Gestionarii fondurilor de vânãtoare pot majora,
în condiþiile reglementãrilor în vigoare, nivelul tarifelor ºi
preþurilor stabilit potrivit art. 1, pentru acþiunile de vânãtoare
organizate pe fondurile de vânãtoare care le sunt atribuite
spre gestionare, potrivit legii.
Art. 3. Ñ Tarifele ºi preþurile stabilite potrivit prevederilor prezentului ordin includ ºi taxa pe valoarea

adãugatã, aceasta deducându-se conform reglementãrilor
în vigoare.
Art. 4. Ñ Direcþia generalã a pãdurilor din cadrul
Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului este
însãrcinatã cu controlul aplicãrii prezentului ordin, iar
gestionarii fondurilor de vânãtoare, cu aplicarea acestuia.
Art. 5. Ñ Ordinul ministrului apelor, pãdurilor ºi
protecþiei mediului nr. 546 din 6 iulie 1999, precum ºi orice
dispoziþii contrare se abrogã.
Art. 6. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului,
Romicã Tomescu
Bucureºti, 24 martie 2000.
Nr. 371.
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ANEXÃ
LISTA

cuprinzând tarifele ºi preþurile minime care se percep vânãtorilor, cetãþeni strãini,
pentru acþiuni de vânãtoare în România, începând cu data de 16 mai 2000
1. Cerbul comun (Cervus elaphus L.)
a) Mascul

Perioada de vânare: 1 septembrie Ð 15 decembrie
Trofeul
recoltat
(kg)

Tariful
de vânare
(euro)

Pentru fiecare 10 g
peste nivelul minim prevãzut în coloana 1
câte... euro

1

2

3

850
850
1.350
1.950
2.650
3.400
4.400
6.300

Ð
5
6
7
7,5
10
19
50

pânã la 5,00
de la 5,01
de la 6,01
de la 7,01
de la 8,01
de la 9,01
de la 10,01
peste 11,00

inclusiv
la 6,00
la 7,00
la 8,00
la 9,00
la 10,00
la 11,00

Trofeul (coarnele, craniul ºi maxilarul superior) se cântãreºte la 24 de ore dupã fierbere ºi
curãþare.
Tariful de mai sus reprezintã contravaloarea vânãrii, iar vânãtorului i se cuvine trofeul preparat ºi ambalat.
Pentru o piesã rãnitã ºi nerecuperatã vânãtorul plãteºte .......................................... 800 euro
Tariful pentru foc greºit ................................................................................................. 150 euro
b) Femelã (ciutã) ºi viþel, la acþiuni de selecþie:
Perioada de vânare: 1 septembrie Ð 15 februarie
Tariful pentru o piesã împuºcatã sau rãnitã ºi nerecuperatã .................................... 150 euro
Tariful pentru foc greºit ................................................................................................... 30 euro
c) Tariful de organizare pentru o zi de vânãtoare/vânãtor .......................................... 50 euro
(cuprinde ºi serviciul de asistenþã tehnicã acordatã de un specialist în vânãtoare, precum ºi transportul în cadrul terenului de vânãtoare).
d) Preþul minim pentru preluarea, la cerere, a cãrnii vânatului împuºcat (piesa evisceratã, în
piele ºi fãrã craniu) este de 2 euro/kg, iar a pielii vânatului (crudã, proaspãt jupuitã) este de
5 euro/kg.
e) Trofeul al cãrui punctaj este egal sau mai mare de 250 de puncte CIC se reþine de
gestionarul fondului de vânãtoare pentru colecþia naþionalã de trofee. În acest caz vânãtorul nu
mai plãteºte tariful de vânare calculat pentru trofeu.
2. Cerbul lopãtar (Dama dama L.)
a) Mascul

Perioada de vânare: 1 septembrie Ð 15 decembrie
Trofeul
recoltat
(kg)

Tariful
de vânare
(euro/trofeu)

Pentru fiecare 10 g
peste nivelul minim prevãzut în coloana 1
câte... euro

1

2

3

pânã la 2,49 inclusiv
de la 2,50 la 3,00
peste 3,00

250
550
550

Ð
Ð
10

Trofeul (coarnele, craniul ºi maxilarul superior) se cântãreºte la 24 de ore dupã fierbere ºi
curãþare.
Tariful de mai sus reprezintã contravaloarea vânãrii, iar vânãtorului i se cuvine trofeul preparat ºi ambalat.
Pentru o piesã rãnitã ºi nerecuperatã vânãtorul plãteºte .......................................... 200 euro
Tariful pentru foc greºit ................................................................................................... 25 euro
b) Femelã (ciutã) ºi viþel (în vârstã de pânã la un an), la acþiuni de selecþie:
Perioada de vânare: 1 septembrie Ð 15 februarie
Tariful pentru o piesã împuºcatã sau rãnitã ºi nerecuperatã ...................................... 25 euro
Tariful pentru foc greºit ..................................................................................................... 5 euro
c) Tariful de organizare pentru o zi de vânãtoare/vânãtor .......................................... 50 euro
(cuprinde ºi serviciul de asistenþã tehnicã acordatã de un specialist în vânãtoare, precum ºi transportul în cadrul terenului de vânãtoare).
d) Preþul minim pentru preluarea, la cerere, a cãrnii vânatului împuºcat (piesa evisceratã, în
piele ºi fãrã craniu) este de 2 euro/kg, iar a pielii vânatului (crudã, proaspãt jupuitã) este de
5 euro/kg.
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e) Trofeul al cãrui punctaj este egal cu sau mai mare de 200 de puncte CIC se reþine de
gestionarul fondului de vânãtoare pentru colecþia naþionalã de trofee. În acest caz vânãtorul nu
mai plãteºte tariful de vânare calculat pentru trofeu.
3. Cãpriorul (Capreolus capreolus L.)
a) Mascul

Perioada de vânare: 1 iunie Ð 15 septembrie
Trofeul
recoltat
(grame)

Tariful
de vânare
(euro)

Pentru fiecare gram
peste nivelul minim prevãzut în coloana 1
câte... euro

1

2

3

pânã la 250,0 inclusiv
de la 250,1 la 300,0
de la 300,1 la 350,0
de la 350,1 la 400,0
de la 400,1 la 450,0
de la 450,1 la 500,0
de la 500,1 la 550,0
peste 550

150
150
225
450
700
1.150
1.750
2.900

Ð
1,5
4,5
5
9
12
23
25

Trofeul (coarnele, craniul ºi maxilarul superior) se cântãreºte la 24 de ore dupã fierbere ºi
curãþare. Pentru încadrarea în grila tarifului se scad 90 grame.
Tariful de mai sus reprezintã contravaloarea vânãrii, iar vânãtorului i se cuvine trofeul preparat ºi ambalat.
Pentru o piesã rãnitã ºi nerecuperatã vânãtorul plãteºte .......................................... 200 euro
Tariful pentru foc greºit ................................................................................................... 25 euro
a) Tariful de organizare pentru o zi de vânãtoare/vânãtor .......................................... 50 euro
(cuprinde ºi serviciul de asistenþã tehnicã acordatã de un specialist în vânãtoare, precum ºi transportul în cadrul terenului de vânãtoare).
b) Preþul minim pentru preluarea, la cerere, a cãrnii vânatului împuºcat (piesa evisceratã, în
piele ºi fãrã craniu) este de 2 euro/kg, iar a pielii vânatului (crudã, proaspãt jupuitã) este de
5 euro/kg.
c) Trofeul al cãrui punctaj este egal cu sau mai mare de 200 de puncte CIC se reþine de
gestionarul fondului de vânãtoare pentru colecþia naþionalã de trofee. În acest caz vânãtorul nu
mai plãteºte tariful de vânare calculat pentru trofeu.
4. Muflonul (Ovis musimon Pallas)
a) Mascul

Perioada de vânare: 15 septembrie Ñ 15 decembrie
Lungimea
trofeului
(cm)

Tariful
(euro)

Pentru fiecare cm
peste nivelul minim prevãzut în coloana 1
câte... euro/cm

1

2

3

pânã la 50,00 inclusiv
de la 50,01 pânã la 60,00
de la 60,01 pânã la 70,00
de la 70,01 pânã la 80,00
peste 80,00

500
750
750
1.000
1.500

Ñ
Ñ
25
50
100

Tariful de mai sus reprezintã contravaloarea trofeului preparat ºi ambalat.
Tariful pentru o piesã rãnitã ºi nerecuperatã .............................................................. 400 euro
Tariful pentru foc greºit ................................................................................................... 75 euro
b) Femelã (oaie de muflon) ºi miel (în vârstã de pânã la un an), la acþiuni de selecþie:
Perioada de vânare: 15 septembrie Ñ 15 decembrie
Tariful pentru o piesã împuºcatã ................................................................................... 60 euro
Tariful pentru o piesã rãnitã ºi nerecuperatã ................................................................ 30 euro
Tariful pentru foc greºit ................................................................................................... 20 euro
c) Tariful de organizare pentru o zi de vânãtoare/vânãtor .......................................... 50 euro
(cuprinde ºi serviciul de asistenþã tehnicã acordatã de un specialist în vânãtoare, precum ºi transportul în cadrul terenului de vânãtoare).
d) Preþul minim pentru preluarea, la cerere, a cãrnii vânatului împuºcat (piesa evisceratã, în
piele ºi fãrã craniu) este de 1 euro/kg, iar a pielii vânatului (crudã, proaspãt jupuitã) este de
1 euro/kg.
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5. Capra neagrã (Rupicapra rupicapra L.)
a) Mascul ºi femelã

Perioada de vânare: 15 septembrie Ñ 15 decembrie
Trofeul
recoltat
(puncte C.I.C.)

Tariful
de vânare
(euro)

Pentru fiecare punct
peste nivelul minim prevãzut în coloana 1
câte... euro

1

2

3

pânã la 90,00 inclusiv
de la 90,01 la 95,00
de la 95,01 la 100,00
de la 100,01 la 105,00
de la 105,01 la 110,00
peste 110,00

850
850
1.100
1.550
2.050
2.800

Ñ
50
90
100
150
175

Tariful de mai sus reprezintã contravaloarea vânãrii, iar vânãtorului i se cuvine trofeul, preparat ºi ambalat.
Pentru o piesã rãnitã ºi nerecuperatã sau împuºcatã, dar imposibil de recuperat, vânãtorul
plãteºte tariful de ................................................................................................................. 1.000 euro
Tariful pentru foc greºit ................................................................................................. 125 euro
b) Tariful de organizare pentru o zi de vânãtoare/vânãtor .......................................... 50 euro
(cuprinde ºi serviciul de asistenþã tehnicã acordatã de un specialist în vânãtoare, precum ºi transportul în cadrul terenului de vânãtoare).
c) Preþul minim pentru preluarea, la cerere, a cãrnii vânatului împuºcat (piesa evisceratã, în
piele ºi fãrã craniu) este de 2 euro/kg, iar a pielii vânatului (crudã, proaspãt jupuitã) este de
5 euro/kg.
d) Trofeul al cãrui punctaj este egal cu sau mai mare de 135 de puncte CIC se reþine de
gestionarul fondului de vânãtoare pentru colecþia naþionalã de trofee. În acest caz vânãtorul nu
mai plãteºte tariful de vânare calculat pentru trofeu.
6. Mistreþul (Sus scrofa L.)
a) Mascul (vier)

Perioada de vânzare: 1 august Ñ 15 februarie
Lungimea medie a colþilorarmã inferiori
(cm)

Tariful
de vânare
(euro)

Pentru fiecare mm
peste nivelul minim prevãzut în coloana 1
câte... euro

1

2

3

pânã la 12,00 inclusiv
de la 12,01 la 16,00
de la 16,01 la 20,00
peste 20,00

250
350
550
550

Ñ
Ñ
Ñ
10

Trofeul (colþii) se mãsoarã dupã fierbere ºi curãþare.
Tariful de mai sus reprezintã contravaloarea vânãrii, iar vânãtorului i se cuvine trofeul preparat ºi ambalat, precum ºi asistenþa tehnicã acordatã în teren de cãtre un specialist în
vânãtoare.
b) Femelã (scroafã) sau purcel

Perioada de vânare: 1 august Ñ 31 ianuarie
Tariful pentru femele la goanã ........................................................................... 200 euro/piesã
Tariful pentru femele la pândã ºi dibuit ............................................................. 400 euro/piesã
Tariful pentru purcei la pândã ºi dibuit .............................................................. 200 euro/piesã
Tariful pentru purcei la goanã ............................................................................ 100 euro/piesã
Prin purcel se înþelege acel exemplar care, neeviscerat, are o greutate de maximum 60 kg.
c) Tariful de organizare pentru o zi de vânãtoare/vânãtor este de 150 euro ºi se percepe
la ambele metode de vânãtoare (individualã ºi colectivã). Acesta cuprinde ºi serviciul de asistenþã
tehnicã acordatã de un specialist în vânãtoare, precum ºi transportul în cadrul terenului de
vânãtoare.
d) Pentru acþiunile la goanã, pândã ºi dibuit, organizate în aceeaºi zi, se plãteºte o singurã
datã tariful de organizare de 150 euro/zi/vânãtor.
În cazul în care nu se asigurã vânat se plãteºte numai 15% din tariful de organizare pentru
o zi de vânãtoare/vânãtor.
e) La vânãtorile organizate la mistreþ în ziua sosirii sau plecãrii grupului de vânãtori se pot
organiza acþiuni de vânãtoare la goanã (pentru 2Ñ4 ore), pentru care tariful de organizare este
de 75 euro/vânãtor. Acesta cuprinde ºi serviciul de asistenþã tehnicã acordatã de un specialist în
vânãtoare, precum ºi transportul în cadrul terenului de vânãtoare.
Tariful de organizare pentru vânãtorile mixte organizate la mistreþi ºi fazani (ºi/sau iepuri)
este acelaºi ca la vânãtorile individuale ºi colective la mistreþi.
f) Tariful pentru o piesã rãnitã ºi nerecuperatã (mascul, femelã sau purcel) ..... 100 euro.
g) Tariful pentru foc greºit (pândã ºi dibuit) ............................................................. 50 euro.
h) Preþul minim pentru preluarea, la cerere, a cãrnii vânatului împuºcat (piesã evisceratã, în
piele) este de 1 euro/kg, iar a pielii vânatului (crudã, proaspãt jupuitã) este de 5 euro/kg.
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i) Trofeul al cãrui punctaj este egal cu sau mai mare de 140 de puncte CIC se reþine de
gestionarul fondului de vânãtoare pentru colecþia naþionalã de trofee. În acest caz vânãtorul nu
mai plãteºte tariful de vânare calculat pentru trofeu.
7. Ursul (Ursus arctos L.)
Perioada de vânare: conform aprobãrii ministerului de resort.
a) Vânãtoare individualã (dibuit)
Trofeul
recoltat (blana)
(puncte CIC)

Tariful
de vânare
(euro)

Pentru fiecare punct
peste nivelul minim prevãzut în coloana 1
câte... euro

1

2

3

pânã la 300,00 inclusiv
de la 300,1 la 350,0
de la 350,1 la 400,0
peste 400,0

3.750
3.750
6.000
8.250

Ñ
45
45
48

Trofeul (blana) se mãsoarã imediat dupã jupuire, înainte de sãrare.
Tariful de mai sus reprezintã contravaloarea vânãrii, iar vânãtorului i se cuvin blana crudã ºi
craniul preparat.
Tariful pentru fiecare piesã rãnitã ºi nerecuperatã .................................................. 2.000 euro
Tariful pentru foc greºit ................................................................................................. 275 euro
Tariful de organizare la dibuit/zi/vânãtor ...................................................................... 275 euro
Acesta cuprinde ºi serviciul de asistenþã tehnicã acordatã de un specialist în vânãtoare, precum ºi transportul în cadrul terenului de vânãtoare.
În situaþia în care acelaºi vânãtor împuºcã mai mulþi urºi, în aceeaºi zi ºi în acelaºi teren
de vânãtoare, acesta plãteºte o singurã datã tariful de organizare.
În cazul în care nu se asigurã vânat se plãteºte tariful de 30 euro/zi/vânãtor.
b) Tariful pauºal de împuºcare la vânãtoare colectivã la goanã, grup de minimum 3 vânãtori
strãini, ......... 6.200 euro/piesã, indiferent de trofeul recoltat. În cazul în care participã numai
1Ð2 vânãtori strãini, se percep tarife egale cu cele de la vânãtoarea individualã.
c) Tariful de organizare pentru o zi de vânãtoare colectivã la goanã sau pentru o vânãtoare
colectivã mixtã, la goanã de urºi ºi mistreþi ........... 150 euro/vânãtor.
Acesta cuprinde ºi serviciul de asistenþã tehnicã acordatã de un specialist în vânãtoare, precum ºi transportul în cadrul terenului de vânãtoare.
d) Tariful pentru urs (mascul sau femelã) rãnit ºi nerecuperat ......................... 1.000 euro. În
cazul în care nu se asigurã vânat se plãteºte numai 15% din tariful de organizare pentru ziua
respectivã.
e) Preþul minim pentru preluarea, la cerere, a cãrnii vânatului împuºcat (piesa evisceratã,
jupuitã, fãrã craniu ºi blanã) ................................................................................................ 1 euro/kg.
f) În cazul în care craniul, prin mãrimea sa, îndeplineºte condiþiile pentru a fi reþinut în patrimoniul naþional (peste 65 de puncte CIC), iar vânãtorul doreºte sã preia blana, acesta plãteºte
70% din tariful calculat pentru trofeu (blanã).
g) În cazul în care blana, prin mãrimea sa, îndeplineºte condiþiile pentru a fi reþinutã în
patrimoniul naþional (peste 600 de puncte CIC), iar vânãtorul doreºte sã preia craniul, acesta
plãteºte 50% din tariful calculat pentru trofeu (blanã).
8. Iepurele (Lepus europaeus P.)
Perioada de vânare: 1Ñ31 noiembrie
Tariful de împuºcare pentru fiecare piesã ...................................................................... 30 euro
Tariful de preluare pentru fiecare piesã .......................................................................... 10 euro
Tariful de organizare pentru o zi de vânãtoare:

¥ la picior ......................................................................................................... 25 euro/zi/vânãtor
¥ la goanã ......................................................................................................... 50 euro/zi/vânãtor
¥ pentru acþiunile de vânãtoare mixte (iepuri, fazani, mistreþi) la goanã, pândã sau dibuit,
organizate în aceeaºi zi, tariful de organizare se plãteºte la nivelul cel mai mare, o singurã datã.
9.Ñ18. Alte mamifere de interes vânãtoresc:
Nr.
crt.
0

Specia

Perioada
de vânare

Tariful de vânare
(euro)

Vânãtorului
i se cuvin:

1

2

3

4

31 martie
ministerului

1.000
500

Blana ºi craniul
Blana ºi craniul

ministerului

100

Blana ºi craniul

ministerului

250

Blana

31 martie
31 martie

100
75

Blana
Blana

9. Râsul (Lynx Iynx L.)
15 septembrie Ñ
10. Lupul (Canis lupus L.) Conform aprobãrii
de resort
11. Pisica sãlbaticã (Felix Conform aprobãrii
silvestris S.)
de resort
12. Vidra (Lutra lutra L.)
Conform aprobãrii
de resort
13. Jderul (Martes sp.)
15 septembrie Ñ
14. ªacalul (Canis aureus) 15 septembrie Ñ
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0

1

2

15. Vulpea (Vulpes
vulpes L.)
16. Viezurele (Meles
meles L.)
17. Bizamul (Ondrata
zibetica)
18. Câinele enot
(Nictereutes p.)

3

4

15 septembrie Ñ 31 martie

50

Blana ºi craniul

15 august Ñ 15 aprilie

50

Blana ºi craniul

1 octombrie Ñ 15 aprilie

10

Piesa întreagã

15 septembrie Ñ 31 martie

25

Blana

Tariful de organizare:

¥ pentru râs, lup, pisicã sãlbaticã, vidrã, jder, ºacal ºi vulpe: ................... 70 euro/zi/vânãtor
¥ pentru viezure, bizam ºi câine enot: .......................................................... 10 euro/zi/vânãtor
Tariful de organizare cuprinde ºi serviciul de asistenþã tehnicã acordatã de un specialist în
vânãtoare, precum ºi transportul în cadrul terenului de vânãtoare.
ªacalul, vulpea, bizamul ºi câinele enot se pot recolta ºi cu ocazia vânãtorilor organizate
pentru alte specii de vânat, fãrã perceperea tarifelor de organizare. În cazul în care vânãtorul
doreºte preluarea trofeului, plãteºte tariful prevãzut la pct. 14, 15, 17, respectiv 18.
Pentru speciile de vânat prevãzute mai sus deþinãtorul fondului de vânãtoare va reþine pentru colecþia naþionalã trofeul recoltat de vânãtorul strãin, dacã acesta depãºeºte urmãtorul punctaj
CIC, respectiv la:
¥ râs (craniu) ................................................................................................... 28,00 puncte CIC
¥ lup (craniu) ................................................................................................... 45,00 puncte CIC
¥ pisicã sãlbaticã (craniu) ............................................................................... 19,00 puncte CIC
În aceste cazuri trofeul rãmâne la gestionarul fondului de vânãtoare ºi se înregistreazã pe
numele vânãtorului strãin, iar acesta nu mai plãteºte tariful de împuºcare. Pentru alte specii
admise de lege la vânãtoare preþurile ºi tarifele se stabilesc prin ordin al ministrului, la propunerea gestionarului fondului de vânãtoare.
Principalele specii de pãsãri admise la vânãtoare
19. Cocoºul de munte (Tetrao urogallus L.)
Perioada de vânare: 1 aprilie Ñ 15 mai
a) Tariful pentru o piesã împuºcatã ......................................................................... 1.000 euro
Tariful de mai sus reprezintã contravaloarea vânãrii ºi a cocoºului de munte, piesa întreagã
Tariful pentru o piesã rãnitã ºi nerecuperatã .............................................................. 350 euro
Tariful pentru foc greºit ................................................................................................. 100 euro
b) Tariful de organizare pentru o zi de vânãtoare/vânãtor .......................................... 50 euro
Acest tarif cuprinde ºi serviciul de asistenþã tehnicã acordatã de un specialist în vânãtoare,
precum ºi transportul în cadrul terenului de vânãtoare.
c) În cazul în care vânãtorul împuºcã în aceeaºi zi mai multe exemplare, începând cu cel
de-al doilea exemplar împuºcat tariful de împuºcare se reduce la jumãtate.
20.Ñ28. Alte specii de pãsãri de interes vânãtoresc
Nr.
crt.
0

Specia

Perioada
de vânare

Tariful de vânare
(euro)

Preþul de preluare
(euro/piesã)

1

2

3

4

1 octombrie Ñ 28 februarie
15 octombrie Ñ 31 decembrie
1 septembrie Ñ 30 aprilie

8
10
pauºal: 75/zi/vânãtor
(indiferent de numãrul
de piese împuºcate)
pauºal: 125/zi/vânãtor
(indiferent de numãrul
de piese împuºcate)
pauºal: 75/zi/vânãtor
(indiferent de numãrul
de piese împuºcate)
pauºal: 50/zi/vânãtor
(indiferent de numãrul
de piese împuºcate)
pauºal: 50/zi/vânãtor
(indiferent de numãrul
de piese împuºcate)
pauºal: 50/zi/vânãtor
(indiferent de numãrul
de piese împuºcate)
pauºal: 50/zi/vânãtor
(indiferent de numãrul
de piese împuºcate)

2
2
2

20. Fazani*)
21. Potârnichi
22. Sitari*)
23. Gâºte ºi gârliþe
(la care vânarea
este permisã*)
24. Raþe sãlbatice (la
care vânarea este
permisã*)
25. Prepeliþe

15 august Ñ 28 februarie
Conform prevederilor
legale
15 august Ñ 15 noiembrie

26. Turturele ºi porumbei*) 1 august Ñ 31 martie
27. Grauri ºi sturzi

1 august Ñ 31 martie

28. Alte pãsãri la care
Conform prevederilor
vânarea este permisã*)
legale

5
2
1
1
1
1

*) Pentru fondurile de vânãtoare riverane Dunãrii, de la Olteniþa ºi pânã la vãrsarea Dunãrii în Marea Neagrã, tarifele minime de vânare, la pauºal, se majoreazã cu 15%.
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Tariful de organizare:

¥ la picior (pentru nr. crt. 20 ºi 21)..................................................................25 euro/zi/vânãtor
¥ la goanã (pentru nr. crt. 20) ..........................................................................50 euro/zi/vânãtor
Pentru acþiunile de vânãtoare mixtã (iepuri, fazani, mistreþi) la goanã, pândã sau dibuit, organizate în aceeaºi zi, tariful de organizare se plãteºte la nivelul cel mai mare, o singurã datã.
Tariful de organizare cuprinde serviciul de asistenþã tehnicã acordatã de un specialist în
vânãtoare ºi transportul în cadrul terenului de vânãtoare.
Tarifele de pauºal, pentru nr. crt. 22Ñ28, cuprind ºi tariful de organizare.
În cazul în care vânãtorul, pentru speciile la care vânãtoarea este permisã la pauºal,
împuºcã oricare dintre speciile de pãsãri admise de lege la vânãtoare, care au acelaºi habitat, se
va aplica tariful cel mai mare.
Pentru toate cazurile ºi speciile de vânat prevãzute în prezenta listã, dacã vânãtorul strãin
împuºcã o specie de vânat la care este stabilit tarif de împuºcare, dar vânarea s-a fãcut în alte
condiþii decât cele înscrise în autorizaþia de vânãtoare, iar fapta nu constituie contravenþie sau
infracþiune, acesta va plãti tariful speciei, majorat de 3 ori.
29. Servicii pentru organizarea ºi desfãºurarea acþiunilor de vânãtoare cu cetãþeni strãini
a) Pensiune completã:
Nr.
crt.

1.
2.
3.

Numãrul de persoane în camerã

1 (una)
2 (douã)
3 (trei) sau mai multe
Categoriile de confort:
¥ I = camerã cu baie sau duº ºi WC.
¥ II = camerã cu baie sau duº ºi WC comun.
¥ III = camerã fãrã baie sau duº ºi WC comun.

Categoria de confort ºi tariful aferent
(euro/zi/persoanã)
I.

II.

III.

60
55
50

55
45
45

50
40
40

b) Interpret (translator):

¥ pentru un grup format din 1Ñ3 persoane .............................................................. 22 euro/zi
¥ pentru fiecare persoanã în plus peste 3 persoane ................................. 3 euro/zi/persoanã
c) Transport (în afara terenului de vânãtoare):

¥
¥
¥
¥
¥
¥

maºini de teren sau autoturisme ........................................................................ 0,50 euro/km
maºini de teren sau autoturisme ..................................................................... 10,00 euro/orã
maºini de teren sau autoturisme ........................................................................ 75,00 euro/zi
microbuz ............................................................................................................... 0,60 euro/km
microbuz ............................................................................................................. 10,00 euro/orã
microbuz .............................................................................................................. 115,00 euro/zi

d) Închirierea de arme ºi vânzarea de cartuºe de vânãtoare:

¥ arme de vânãtoare:

Ð
Ð
¥ cartuºe de vânãtoare: Ð
Ð

cu
cu
cu
cu

þevi lise ...........................................................
þevi ghintuite (carabine) ................................
alice .................................................................
glonþ ................................................................

25 euro/zi/bucatã
30 euro/zi/bucatã
0,25 euro/bucatã
1,75 euro/bucatã

e) Fotografierea ºi filmarea

Pentru vânãtori fotografierea ºi filmarea sunt permise gratuit numai în terenul de vânãtoare
unde vânãtorul este autorizat sã exercite vânãtoarea.
Pentru celelalte categorii de cetãþeni strãini, altele decât vânãtorii autorizaþi, fotografierea ºi
filmarea faunei cinegetice ºi a habitatului acesteia se fac numai cu aprobarea gestionarului fondului de vânãtoare ºi se percep urmãtoarele tarife minime:
Ð pentru fotografiere .................................................................................... 100 euro/zi/operator
Ð pentru filmare ........................................................................................... 200 euro/zi/operator
Ð pentru servicii se percep tarifele ºi preþurile minime prevãzute la lit. a)Ñc).
NOTÃ:

1. Vânarea ciorilor, coþofenelor ºi gaiþelor se poate face gratuit sau la tarife stabilite de gestionarul fondului de vânãtoare.
2. Preþurile ºi tarifele prevãzute în prezenta notã cuprind ºi comisionul acordat de gestionarii
fondurilor de vânãtoare, în baza contractelor de comision. Nivelul comisionului se stabileºte de
pãrþile în contract.
3. Tariful pentru foc greºit se percepe numai în cazul în care vânãtorul a tras asupra aceleiaºi piese ºi numai dacã, în urma focurilor ulterioare, vânatul nu a fost împuºcat. În cazul mai
multor focuri greºite trase asupra aceleiaºi piese ºi în acelaºi loc se percepe un singur tarif ºi o
singurã datã.
4. Taxa pe valoarea adãugatã cuprinsã în prezentele tarife ºi preþuri se deduce numai în
cazurile ºi conform metodologiei prevãzute de reglementãrile în vigoare.
5. Plata se face la cursul de schimb valutar al Bãncii Naþionale a României din ziua plãþii,
în orice monedã acceptatã de statul român.
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