
 

LISTA DE PREŢURI VÂNĂTOARE 2014-2015 
Oferim posibilitatea organizării unor partide de vânătoare în  TRANSILVANIA 

HUNTING PARC (1000 ha) si MUNTII CARPATI .  La acestea pot participa 

numai vânătorii care posedă:        

 Permis de vânătoare        

 Permis de port armă    

 Invitaţie la vânătoare 

Pentru rezervare vom fi informaţi cu următoarele date: -Număr de 

participanţi, perioada, specii de vânat, nr. bucăţi, greutate trofee etc.  

Tarifele noastre sunt in euro  şi sunt valabile pe perioada  01.09.2013- 

01.09.2014. 

                     Cerb comun(Cervuselaphus L)     

       MASA TROFEULUI  

                       kg                  

                         1 

Tariful de 

împuşcare 

Eur/Piesă 

            2 

Adaos la tariful din col.2 pt 

fiecare 10 gmasa trofeului 

din col.1  Eur/10g                                         

                  3  

1 Până la 6 inclusiv          1500                  - 

2               6,01-7,00        1.800                

3              7,01-8,00        2500                

4              8,01-9,00        3500                

5              9,01-10,00        4600               

6            10,01-11,00        6300                

7            11,01-11,50         7850               

8             Peste 11,50        8850           50    

9                 

 



 

a)tarif pentru o piesă rănită şi nerecuperată                      800 Eur/exemplar 

b)tarif pentru foc greşit                                                         150 Eur/foc greşit 

Tarif  de organizare pentru o zi de vânătoare/vânător        50 Euro/zi   

                      

 

Căprior(Capreolus capreolus L)     

       MASA TROFEULUI  

                       GRAME                  

                          1 

Tariful de 

împuşcare 

Eur/Piesă 

            2 

Adaos la tariful din col.2 pt 

fiecare 1 gram în plus faţă 

de masa trofeului din col.1  

Eur/1 g                                         

                  3  

1 Până la 349 inclusiv          350                  - 

2              350-399          550                 - 

3             400-449          850                 - 

4             450-499        1450                  - 

5             Peste 500        2050              20 

 

Masa trofeului se determină prin scăderea a 90 grame din masa trofeului 

determinată conform prevederilor art 15 alin.2 din Regulamentul de 

vânătoare. 

a) tarif pentru piesă rănită şi nerecuperată       200 Eur/piesă  

 b) tarif pentru foc greşit                                        25 Eur/foc gresit 

Femela(caprioara) sau ied  în vârstă de până  la 1an 

a)tarif de împuşcare                                               25/Eur/piesa 

b)tarif pentru piesă  rănită şi nerecuperată         15/Eur/piesa 

c)tarif pentru foc greşit                                          10 Eur/foc gresit 



 

Tarif de organizare pentru o zi de vânătoare/vânător         50 Eur 

cuprinde serviciul de asistenţă tehnică acordat de un specialist în vânătoare  

 



 

MISTREŢ(sus scrofa attila L.) 

Mascul                       Tarife de impuscare pentru trofeu                                 

Lungimea medie  
a coltilor arma 
(inferior) cm 

  1 

Tariful de 
împuşcare 
Eur/Piesă 

2 

Adaos  pentru fiecare mm in 
plus fata de lungimea medie 

din col.1 Eur/mm 
3 

1 Până la 12 inclusiv          250                  - 

2             12-15,99          350                  - 

3             16-17,99          550                 - 

4            18-19,99          850                  - 

5        Peste 20        950               10 

6             

 

TARIF IMPUSCARE SCROAFA 350 EUR/EXEMPLAR VA RUGAM NU TRAGETI LA 

SCROAFA 

 a) tarif de împuşcare  pentru piese cu trofeu bizar        350 Euro/piesa 

 b)tarif pentru piesă  ranită  şi nerecuperată 

      la pândă şi dibuit                                                          100 Euro/piesa 

c)tarif pentru foc greşit la pandă si dibuit                       50/Euro/foc gresit 

 

Purcel(sub 50 kg)            tarif - doborâre  100 Eur-      Ranire 50 Euro                                                                                                                                                                                                                                    

Tarif organizare  goana/dibuit/panda            100 euro daca se asigura vinat  

30 euro daca nu se asigura vinat 

(cuprinde  serviciul de asistenţă tehnică acordat de un specialist în vânătoare ) 

 



 

 Capra  neagră (Rupicapra rupicapra L.)  

        Punctajul trofeului  

        Recoltat  puncte C.I.C.     

                   1 

Tariful de 

împuşcare 

Eur/Piesă 

            2 

Adaos pentru fiecare  punct 

C.I.C. în plus   Eur/1 punct 

C.I.C.                                         

                  3 

1 Până la 94,99         1.300                  - 

2      95-99,99         1.300                 90 

3     100-104,99         1.750                 100 

4 105-109,99         2.250                 150 

5   Peste 110           3.000                275 

 

a) tarif de împuşcare  pentru piese cu trofeu bizar                    1.500 Eur/piesa 

b)tarif pentru piesă ranită şi nerecuperată sau nerecuperabiă 1.300eur/piesa  

C) Tarif pentru foc greşit la pandă si dibuit                      150/Eur/foc gresit 

Tarif de organizare pentru o zi de vânătoare/vânător         50 Eur 

(cuprinde serviciul de asistenţă tehnică acordat de un specialist în vânătoare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

URS (Ursus arctos L.) 

Punctajul pentru blana 

crudă, după formula de 

evaliuare a trof.blană 

-  puncte C.I.C - 

1 

Tariful de 

împuşcare 

Eur/Piesă 

 

 

             2 

Adaos pentru fiecare  punct 

C.I.C. în plus  peste 

punctajul din col.1         

Eur/1 punct C.I.C. 

 

3 

1 Până la 350 inclusiv         3500                  - 

2 De la     351-400         6.000                  - 

3 Peste     400         6.000                 70 

 

b)tarif pentru piesă  ranită  şi nerecuperată ..........................2.500 Euro/piesa 

C) Tarif pentru foc greşit la pandă si dibuit                      300/Euro/foc gresit 

Tarif de organizare la pândă şI dibuit……………………….100 Euro/zi/vânător 

cuprinde serviciul de asistenţă tehnică acordat de un specialist în vânătoare  

În cazul în care acelaşi vânător împuşcă mai mulţi urşi ăn aceeaşi zi şi ân 

acelaşi teren de vânătoate  acesta plăteşte tariful de organizare o singură 

dată. 

În cazul când nu se asigură vânat se plăteşte tariful de 50 Eur/zi/vânător  

Tarifele pentru serviciile de cazare şi masă(pensiune completă) variază in 

funcţie de solicitarea confortului de cazare 70-150 EUR/pers/zi din care 

masa 50 eur/pers/zi (10 mic dejun,25 prinz,15 cina) ]n funcţie de nr. 

Persoane/cameră şi categoria de confort 

 

SC HLV Transilvania SRL 

Str. N. Balcescu nr. 43, 555700 Talmaciu, Sibiu, Romania 

Tel: +40 269 555339, Fax: +40 269 555455, Email: hadar@hlv.ro                    


