REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA

LISTA
tarifelor pentru acţiunile de vânătoare
organizate şi desfăşurate pe fondurile cinegetice gestionate
de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, începând
cu data de 15 noiembrie 2011
A. TARIFE PENTRU ORGANIZARE, ÎMPUŞCARE ŞI PRELUARE DE VÂNAT
1. CERB COMUN (Cervus elaphus L.)
Mascul
Tarife de împuşcare pentru trofeu

Masa trofeului
kg

Tariful de
împuşcare
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 *
3,01 – 5,00 *
Până la 7,00 inclusiv
7,01-8,00
8,01-9,00
9,01-10,00
10,01-11,00
11,01-11,50
Peste 11,50

550 *)
550 *)
1500
1950
2650
3400
4400
6300
8800

1,5 *)
7
7,5
10
19
50
60

* valabil numai pentru judeţele Arad, Bihor, Satu Mare şi Timiş.
* * începând cu data de 10 octombrie a fiecărui an, tarifele de împuşcare se reduc cu 10 %.
a) tarif pentru o piesă rănită şi nerecuparată: 22222.22800 EURO/piesă.
b) tarif pentru foc greşit22222222222222..22. 150 EURO/foc greşit.
Femela (ciută) sau tineret (în vârstă de până la 1 an)
a) tarif de împuşcare22222. 222222222.2.150 EURO/piesă.
b) tarif pentru piesă rănită şi nerecuperată2222222.75 EURO/piesă.
c) tarif pentru foc greşit 222222222222222 30 EURO/foc greşit.
Tarif de organizare, pentru o zi de vânătoare / vânător 222222.250 EURO.
(cuprinde şi serviciul de asistenţă tehnică acordat de un specialist în vânătoare şi
transportul în cadrul terenului de vânătoare).
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2. CERB LOPĂTAR (Dama dama L.) - tarife valabile pentru fondurile cinegetice
gestionate de R.N.P.-Romsilva, cu excepţia celor din judeţul Arad, gestionate prin
intermediul Direcţiei Silvice ARAD.
Mascul
Tarife de împuşcare pentru trofeu
Adaos la tariful din col. 2 pt.
fiecare 10 g în plus faţă de masa
trofeului din col.1

Masa trofeului
kg

Tariful de împuşcare
EURO / piesă

1

2

3

până la 2,50
2,50
3,00

250
550
550

20

EURO / 10 g

a) tarif pentru piesă rănită şi nerecuperată 2..22222 200 EURO/piesă.
b) tarif pentru foc greşit22222222222222.2. 25 EURO/foc greşit.
Femela (ciuta) sau tineret (în vârstă de până la 1 an)
a) tarif de împuşcare22.. 222222222222..2...25 EURO/piesă.
b) tarif pentru piesa rănită şi nerecuperată2222222...15 EURO/piesă.
b) tarif pentru foc greşit 22222222222.22222 5 EURO/foc greşit.
Tarif de organizare, pentru o zi de vânătoare / vânător2222.2222 50 EURO.
(cuprinde şi serviciul de asistenţă tehnică acordat de un specialist în vânătoare şi
transportul în cadrul terenului de vânătoare).
2. bis - CERB LOPĂTAR (Dama dama L.) – tarife valabile numai pentru fondurile
cinegetice gestionate de R.N.P.-Romsilva în judeţul Arad, prin Direcţia Silvică ARAD
Mascul
Tarife de împuşcare pentru trofeu
Adaos la tariful din col. 2 pt. fiecare
10 g în plus faţă de masa trofeului
din col.1

Masa trofeului
kg

Tariful de împuşcare
EURO / piesă

1

2

3

până la 2,50
2,50
3,00

450
650
650

20

EURO / 10 g

a) tarif pentru piesă rănită şi nerecuperată 2..22222 200 EURO/piesă.
b) tarif pentru foc greşit22222222222222.2. 25 EURO/foc greşit.
Femela (ciuta) sau tineret (în vârstă de până la 1 an)
a) tarif de împuşcare22.. 222222222222..2...60 EURO/piesă.
b) tarif pentru piesa rănită şi nerecuperată2222222...50 EURO/piesă.
b) tarif pentru foc greşit 22222222222.22222 5 EURO/foc greşit.
Tarif de organizare, pentru o zi de vânătoare / vânător2222.2222 50 EURO.
(cuprinde şi serviciul de asistenţă tehnică acordat de un specialist în vânătoare şi
transportul în cadrul terenului de vânătoare).
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3. CĂPRIOR (Capreolus capreolus L.)
Mascul - Tarife de împuşcare pentru trofeu
Tariful de împuşcare
EURO /piesă **

Adaus la tariful din col.2 pt.
fiecare 1 gram în plus faţă de
masa trofeului din col.1
EURO / 1 g

1

2

3

până la 300 inclusiv
300
350
400
450
501 – 550
Peste 550

225
225
450
700
1150
1750
2900

4,5
5
9
12
23
30

Masa trofeului *
grame

* se determină prin scăderea a 90 grame din masa trofeului determinată conform
prevederilor art. 15 alin.(2) din Regulament.
** începând cu data de 1 august a fiecărui an tarifele de împuşcare se reduc cu 10%.
a) tarif pentru piesă rănită şi nerecuperată 22222..22200 EURO/piesă.
b) tarif pentru foc greşit 2222222222222222 25 EURO/foc greşit.
Femela (căprioara) sau ied (în vârstă de până la 1 an)
a) tarif de împuşcare2222222222222222..2..15 EURO/piesă.
b) tarif pentru piesă rănită şi nerecuperată22222222..10 EURO/piesă.
c) tarif pentru foc greşit222222222222222222 5 EURO/foc greşit.
Tarif de organizare, pentru o zi de vânătoare/vânător22..2222..2 50 EURO.
(cuprinde şi serviciul de asistenţă tehnică acordat de un specialist în vânătoare şi
transportul în cadrul terenului de vânătoare).
4. CAPRA NEAGRĂ ( Rupicapra rupicapra L.), mascul sau femelă
Tarife de împuşcare pentru trofeu
Punctajul trofeului
recoltat
puncte C.I.C.

Tarif
EURO/piesă

Adaos pentru fiecare
punct C.I.C. în plus
EURO/1 pct. C.I.C.

1

2

3

până la 95,0
95,00 – 99,99
100,00 – 104,99
105,00 – 109,99
Peste 110,00

1100
1100
1550
2050
2800

90
100
150
200

a) tarif de împuşcare pentru exemplar cu trofeu bizar 22222.21200 EURO/piesă.
b) tarif pentru o piesă rănită şi nerecuperată sau nerecuperabilă .2.1000 EURO/piesă.
c) tarif pentru foc greşit 222222222222222... 125 EURO/foc greşit.
Tarif de organizare, pentru o zi de vânătoare / vânător2222.222.. 50 EURO.
(cuprinde şi serviciul de asistenţă tehnică acordat de un specialist în vânătoare şi
transportul în cadrul terenului de vânătoare).
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5. MUFLON (Ovis musimon P.)
Mascul - Tarife de împuşcare pentru trofeu
Lungimea medie
Adaos pt. fiecare cm în plus faţă
Tarif
exterioara a coarnelor *
de lungimea medie din col.1
EURO / piesă
EURO / cm
- cm 1

2

3

Până la 60,0 inclusiv
760
60,1 – 70,0
760
51
70,1 – 80,0
1270
153
peste 80,0
2800
250
* se determină conform metodologiei de evaluare a trofeului după formula C.I.C.
a) Tarif pentru piesă rănită şi nerecuperată = 50 % din tariful corespunzator lungimii
coarnelor, estimata de organizatorul actiunii de vanatoare.
b) tarif pentru foc greşit222222...............................22 60 EURO/foc greşit.
Femele si miei
a) tarif de împuşcare.................222222222.......22 75 EURO/piesă.
b) tarif pentru piesă rănită şi nerecuperată ............................. 65 EURO/piesa.
c) tarif pentru foc greşit..............................222.22222 30 EURO/foc greşit.
Tarif de organizare pentru o zi de vânătoare / vânător este de 50 EURO/zi/vanator..
Acesta cuprinde şi serviciul de asistenţă tehnică acordat de un specialist în vânătoare şi
transportul în cadrul terenului de vânătoare.
6. MISTREŢ (Sus scrofa attila L.)
Mascul - Tarife de împuşcare pentru trofeu
Lungimea medie a
Adaos pt. fiecare mm în plus faţă de
colţilor armă *
Tarif
lungimea medie din col.1
(inferiori)
EURO / piesă
EURO / mm
- cm 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 împuşcare pentru piese cu trofeu bizar222.2.350 EURO/piesă.
b) Tarif pentru piesă rănită şi nerecuperată,
la pândă şi dibuit2222222222222222.2 100 EURO/piesă.
c) tarif pentru foc greşit, la pândă şi dibuit222222.22 50 EURO/foc greşit.
Femela
a) tarif de împuşcare, la goană2222222222..22 200 EURO/piesă.
b) tarif de împuşcare la pândă şi dibuit22222..2.22...300 EURO/piesă.
c) tarif pentru piesă rănită şi nerecuperată,
la pândă şi dibuit222222222222222.22. 100 EURO/piesă.
d) tarif pentru foc greşit, la pândă şi dibuit222.22222 50 EURO/foc greşit.
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Purcel ( piesa care, neeviscerată, are o masă de maximum 60 kg)
a) tarif de împuşcare2222222222222222.....100 EURO/piesă.
b) tarif pentru piesă rănită şi nerecuperată,
la pândă şi dibuit2222222222222222.2250 EURO/piesă.
c) tarif pentru foc greşit, la pândă şi dibuit22.22222.2.25 EURO/foc greşit.
Tariful de organizare (*) pentru o zi de vânătoare / vânător este următorul:
- 100 EURO / zi / vânător – pentru vânătorul care, având vânatul în zona optimă de
bătaie a armei, trage asupra vânatului, cu sau fără succes. Tariful se percepe la
ambele metode de vânătoare (individuală şi / sau colectivă);
- 50 EURO / zi / vânător – pentru vânătorul care, participând la vânătoare, nu a avut
vânat în zona optimă de bătaie a armei şi nu a tras cu arma. Tariful se percepe la
ambele metode de vânătoare (individuală şi / sau colectivă).
Pentru acţiunile la goană, pândă sau dibuit, organizate în aceeaşi zi, se plăteşte
tariful de organizare menţionat mai sus, o singură dată.
În situaţia în care, se desfăşoară acţiunea de vânătoare programată dar, din motive
independente de voinţa organizatorului, nu se asigură vânat, vânătorii plătesc numai suma
de 25 EURO / zi / vânător ca drept „tarif de organizare”.
La vânătorile organizate la mistreţ, în ziua sosirii sau plecării grupului de vânători, se
pot organiza acţiuni de vânătoare la pândă sau goană pentru 1 / 2 zi, pentru care tariful de
organizare este următorul:
- 50 EURO / zi / vânător – pentru vânătorul care, având vânatul în zona optimă de
bătaie a armei, trage asupra vânatului, cu sau fără succes. Tariful se percepe la
ambele metode de vânătoare (individuală şi / sau colectivă);
- 30 EURO / zi / vânător – pentru vânătorul care, participând la vânătoare, nu a avut
vânat în zona optimă de bătaie a armei şi nu a tras cu arma. Tariful se percepe la
ambele metode de vânătoare (individuală şi / sau colectivă).
NOTĂ: (*) = Tariful de organizare pentru vânătoarea la pândă, în cazul în care se împuşcă
numai purcei, este de 30 EURO / zi / vânător.
Tarifele de mai sus cuprind şi serviciul de asistenţă tehnică acordat de un specialist
în vânătoare şi transportul vânătorului în cadrul terenului de vânătoare.
Tariful de organizare pentru vânătorile mixte organizate la mistreţi, iepuri şi / sau
fazani, este acelaşi ca la vânătorile individuale sau colective la mistreţi.
7. URS (Ursus arctos L.)
a) vânătoarea colectivă la goană
Punctajul pentru blana crudă, după
Tarif de împuşcare
formu-la de evaluare a trofeului blană
EURO / piesă
- puncte C.I.C. -

•

1

2

până la 350 inclusiv

5000

peste 350

7000

Tarif de organizare pentru o zi de vânătoare colectivă, la goană, sau pentru o
vânătoare mixtă, de urşi şi mistreţi la goană22222100 EURO /vânător. Acesta
cuprinde şi serviciul de asistenţă tehnică acordat de un specialist în vânătoare şi
transportul în cadrul terenului de vânătoare.
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•
•

În cazul când nu se asigură vânat se plăteşte numai 15 % din tariful de organizare
pentru ziua respectivă.
Tarif pentru piesă rănită şi nerecuperată22222..2.. 1500 EURO /piesă.

b) vânătoarea individuală (la pândă şi dibuit)
Punctajul pentru blana crudă,
Adaos pt. fiecare pct.
după formula de evaluare a
C.I.C în plus peste
Tarif de
trofeului blană
punctajul din col.1.
împuşcare
- puncte C.I.C. EURO / pct. C.I.C.
EURO / piesă
1

2

3

până la 350 inclusiv

5000

-

351 – 400

7000

-

peste 400

7000

70

Tarif pentru piesă rănită şi nerecuperată2..22.22 1500 EURO/piesă.
Tarif pentru foc greşit, la pândă şi dibuit..22222.2300 EURO/foc greşit.
Tarif de organizare la pândă şi dibuit 222222.2..150 EURO/ zi / vânător
Acesta cuprinde şi serviciul de asistenţă tehnică acordat de un specialist în
vânătoare precum şi transportul în cadrul terenului de vânătoare.
În situaţia în care, acelaşi vânător împuşcă mai mulţi urşi, în aceeaşi zi şi în acelaşi
teren de vânătoare, acesta plăteşte tariful de organizare o singură dată.
În cazul când nu se asigură vânat, se plăteşte tariful de 30 EURO/zi/vânător.
•
•
•

8. IEPURE (Lepus europaeus P.)
•
•
•

•

Tarif de împuşcare22222222. 2222222222. 25 EURO/piesă.
Tarif de preluare222222222..2222222222..10 EURO/piesă.
Tarif de organizare:
-la picior222222222222222.222222. 25 EURO/zi/vânător.
-la goană22222222.222222222222230 EURO/zi/vânător.
Pentru acţiunile de vânătoare mixte (iepuri, fazani, mistreţi) la goană, pândă sau
dibuit, organizate în aceeaşi zi, tariful de organizare se plăteşte o singură dată, la
nivelul cel mai mare.

9 – 22. ALTE MAMIFERE DE INTERES VÂNĂTORESC

Specia

Tariful de
organizare
și
Împușcare

0

1

EURO/piesă
2

9

Râs (Lynx l.)

10
11

Lup (Canis l.)
Pisica s. (Felis s.)

12

Vulpe (Vulpes v.)
Viezure (Meles m.

Nr.
crt.

13

*

Tariful pt.
piesă rănită și
nerecuperată

Tariful pt.
foc greșit
Vânătorului i se
cuvin

EURO/piesă

EURO/foc
greșit

4

5

6

800

100

0

Craniul și blana

400
100

100
0

0
0

Craniul și blana
Craniul și blana

20

0

0

Piesa întreagă

0

0

Pesa întreagă

40
6

14

Câine enot (N.pr)

30

0

0

Piesa întreagă

15
16

Șacal (Canis a.)
Bizam (Ondrata z.)

30

0

0

Piesa întreagă

10

0

0

Piesa intreagă

17
18

Dihor (Putorius sp.)
Hermelina (Mustela e.)

10
10

0
0

0
0

Blana
Blana

19
20

Jder (Martes sp.)
Marmota (Marmota m.)

100
200

0
150

0
50

Blana
Blana

21

Nevăstuica (Mustela n)

10

0

0

Blana

22

Vidra (Lutra l.)

300

100

20

Blana

*

Tarifele de organizare și împușcare de mai sus, cuprind şi serviciul de asistenţă
tehnică acordat de un specialist în vânătoare precum şi transportul în cadrul terenului de
vânătoare.
În situația organizării și derulării unor acțiuni de vânătoare pentru alte specii de vânat
decât șacalul și vulpea, pentru exemplarele recoltate din aceste două specii nu se percep
tarife de recoltare, vânătorul putând să-și însușească vânatul ca piesă întreagă.
(

* ) = Pentru acțiunile de vânătoare solicitate în mod expres la aceste două specii,

tariful de organizare și împușcare este cel menționat la paragrafele nr. 12 (Vulpe) și nr.15
(Șacal) de mai sus.

23.
•
•
•
•

COCOŞ DE MUNTE (Tetrao urogallus L.)
Tarif de împuşcare2222222222222.2222. 1000 EURO / piesă. În
cadrul tarifului, vânătorul îşi poate însuşi piesa împuşcată.
Tarif pentru piesa rănită şi nerecuperată222222222350 EURO / piesă.
Tarif pentru foc greşit22222222222222222 100 EURO / foc greşit.
Tarif de organizare, pentru o zi de vânătoare / vânător2.222.. 50 EURO.
(cuprinde şi serviciul de asistenţă tehnică acordat de un specialist în vânătoare şi
transportul în cadrul terenului de vânătoare)

24. FAZAN (Phasianus colchicus)
•
•
•

Tarif de împuşcare2222222222222.222222 8 EURO / piesă.
Tarif de preluare222222222222222222.22 2 EURO / piesă.
Tarif de organizare:
- la picior2222222222222222..2222.. 25 EURO/zi/vânător.
- la goană22222222222222222222.. 30 EURO/ zi /vânător.

Tariful de organizare cuprinde şi serviciul de asistenţă tehnică acordat de un
specialist în vânătoare şi transportul în cadrul terenului de vânătoare.
Pentru acţiunile de vânătoare mixte (iepuri, fazani, mistreţi), la goană, pândă sau
dibuit, organizate în aceeaşi zi, tariful de organizare se plăteşte o singură dată, la nivelul cel
mai mare.
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25. POTÂRNICHE (Perdix perdix)
Tarif de împuşcare2222222222222222..22. 10 EURO/piesă.
Tarif de preluare222222222222222222.22 2 EURO/piesă.
Tarif de organizare, la picior2222222..22222. 25 EURO/zi/vânător.
Tariful de organizare cuprinde şi serviciul de asistenţă tehnică acordat de un
specialist în vânătoare şi transportul în cadrul terenului de vânătoare.
•
•
•

26. RAŢE SEMISĂLBATICE (Anas platyrhinchos L.)
Tarif de împuşcare2222222222222222..22. 10 EURO/piesă.
Tarif de preluare222222222222222222.22 2 EURO/piesă.
Tariful de împuşcare cuprinde şi serviciul de asistenţă tehnică acordat de un
specialist în vânătoare şi transportul în cadrul terenului de vânătoare.
•
•

27 – 34. ALTE PĂSĂRI DE INTERES VÂNĂTORESC
Nr.
crt.

Tarif de
împuşcare
pauşal

Specia

Tarif de preluare
EURO / buc.

EURO/zi/vânător

0
27
28
29
30
31
32
33
34

1
Sitari şi becaţine
Gâşte şi gârliţe
Raţe sălbatice
Ciocârlii (max.100 piese/zi/vânător)
Prepeliţe (max.100 piese/zi/vânător
Turturele şi porumbei sălbatici
Grauri, sturzi şi guguştiuci
Alte păsări

2
100
125
75
75
50
50
50
50

3
1,0
1,0
1,0
0,2
0,2
0
0,2
0

Tarifele la pauşal, pentru poziţiile 27 – 34, cuprind şi tariful de organizare. În cazul în
care vânătorul, pentru speciile la care vânătoarea este permisă la pauşal, împuşcă oricare
din speciile de păsări admise de lege la vânătoare, care au acelaşi habitat, se va aplica
tariful cel mai mare.
Dacă pe parcursul unei zile de vânătoare, vânătorul participă la acţiuni de vânătoare
organizate la mai multe specii, dar organizate pe teritoriul aceleaşi direcţii silvice, i se va
percepe tariful de organizare o singură dată, la valoarea cea mai mare.
În cazul în care, vânătorului i se percepe tariful de împuşcare pauşal, pentru
recoltarea unora dintre păsările de interes vânătoresc menţionate la nr. crt. 27 – 34, pentru
alte piese recoltate în aceeaşi zi de vânătoare (ex. iepure, fazan, potârniche) şi pe teritoriul
aceleaşi direcţii silvice, i se va percepe numai tariful de împuşcare.

* * * *
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B. TARIFE PENTRU SERVICIILE
PRESTATE VÂNĂTORILOR, ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII ŞI
DESFĂŞURĂRII DE ACŢIUNI DE VÂNĂTOARE
a) Pensiune completă
Nr.
crt.

Număr de persoane în
cameră

1
2
3

1 (una)
2 (două)
3 (trei) sau mai multe

Categoria de confort şi tariful aferent
- EURO / zi / persoană I.
II.
III.
80
75
70
75
65
60
70
65
60

Categoriile de confort:
• I. = cameră cu baie sau duş şi WC;
• II. = cameră cu baie sau duş şi WC comun;
• III. = cameră fără baie sau duş şi WC comun.
Tarifele de mai sus se vor defalca numai în situaţia în care nu se poate sau nu este
necesar a se asigura pensiune completă (cazare + mic dejun+ dejun+ cină).
Defalcarea „pensiunii complete” pentru serviciile de masă se face astfel:
- Mic dejun2222222222222222222..22 10 EURO.
- Dejun222222222222222222222.22 20 EURO.
- Cină22222222222222222222222.. 15 EURO.
Tarif total pentru masă / zi222.....................22222 45 EURO.
Diferenţa până la nivelul tarifului de pensiune completă o reprezintă tariful de cazare,
aferent fiecărei categorii de confort.
b) Interpret (translator):
• Pentru grup format din 1 – 3 persoane22222.222222..22 EURO /zi.
• Pentru fiecare persoană în plus, peste 3 persoane22.. 3 EURO/zi/persoană.
c) Transport (în afara terenului de vânătoare):
• Maşini de teren sau autoturisme222222222222.. 0,50 EURO / km.
• Maşini de teren sau autoturisme222222222..22.. 10,00 EURO /oră.
• Maşini de teren sau autoturisme22222222222 75,00 EURO / zi.
• Microbuz2222222222222222222222.... 0,60 EURO/ km.
• Microbuz2222222222222222.22..222210,00 EURO/oră.
• Microbuz2222222222222222222222.115,00 EURO/zi.
d) Închirieri trăsuri / caleşti de vânătoare:
• Tarif pe oră ...............................22222222222.. 10 EURO;
• Tarif pe zi ............................................22222..22.. 70 EURO.
e) Închirierea de arme
• Arme de vânătoare:
- cu ţevi lise2222222222222222222.. 25 EURO/zi/bucată.
- cu ţevi ghintuite22222222222222222. 30 EURO/zi/bucată.
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f) Fotografierea şi filmarea
Pentru vânători, fotografierea şi filmarea este permisă gratuit în terenul de vânătoare
unde acesta este autorizat să exercite vânătoarea.
• Pentru celelalte categorii de cetăţeni, altele decât vânătorii autorizaţi, fotografierea şi
filmarea florei şi faunei şi a habitatelor acestora, in scop comercial, se face numai cu
acordul gestionarului terenului şi se percep următoarele tarife:
- pentru fotografiere2222222..100 EURO/zi/operator.
- pentru filmare222222222. 200 EURO/zi/operator.
Pentru însoţitorii operatorilor, la fotografiere sau filmare, tarifele se reduc cu 50%.
• Pentru alte servicii se aplică tarifele prezentate mai sus.
•

NOTĂ
•

Tarifele de mai sus se vor folosi pentru întocmirea „Notei de plată” care se încheie
la sfârşitul fiecărei acţiunii de vânătoare. Comenzile speciale sau suplimentare ale
vânătorilor sau comisionarului se vor încasa la nivel corespunzător şi se vor
menţiona distinct, cumulându-se în „Nota de plată”.

•

Pentru situaţii deosebite, atunci când, la cererea vânătorilor sau a firmei
comisionare, cheltuielile pentru serviciile acordate sunt mai mari decât cele din
prezenta listă, acestea se facturează la nivelul efectiv realizat.

•

Tarifele de valorificare a cărnii de vânat, blănurilor, pieilor, coarnelor sau a altor
subproduse, se vor stabili de către fiecare direcţie silvică, prin hotărâre a comitetului
director în funcţie de preţurile practicate pe piaţă şi de raportul dintre cerere şi ofertă.

•

Tarifele de mai sus conţin TVA.

•

În cazul colaborării cu firme comisionare pentru organizarea de acţiuni de
vânătoare, comitentul poate acorda comision pentru acţiunile organizate.

•

Decontarea acţiunilor de vânătoare pentru vânătorii cetăţeni români, se va face în
Lei, la cursul „Leu / Euro” oficial al Băncii Naţionale a României (BNR) din ultima
zi de vineri a lunii calendaristice, dinaintea desfăşurării acţiunii de vânătoare.

*
*

*
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