LISTA TARIFELOR PENTRU SERVICIILE
PRESTATE ÎN ACTIVITATEA DE CREȘTERE, EXPLOATARE
ȘI AMELIORARE A CABALINELOR DIN HERGHELIILE ȘI DEPOZITELE DE ARMĂSARI DIN ADMINISTRAREA REGIEI NAŢIONALE A PĂDURILOR – ROMSILVA
HERGHELIA DOR MĂRUNT
Nr.

1
2
3

4

5

6

7

***-

Serviciul prestat

Descriere serviciu

U.M.

Vizitarea obiectivelor principale din herghelie, dupa caz (adapost armasari peinieri,
Vizitarea hergheliei
adapost iepe mama , vizionarea grupurilor de iepe mama pe pasune) cu insotitor. Pentru
persoana
copiii cu varsta sub 6 ani, vizita este gratuita
Punere la dispoziție cal (împreună cu o persoană angajată a
Punere la dispoziție cal (împreună cu o persoană angajată a hergheliei/ depozitului de
Cal+ingrijitor/30
hergheliei/depozitului de armăsari pentru supravegherea calului)
armăsari pentru supravegherea calului) pentru filmare/fotografiere în incinta secției de
minute
Punere la dispoziție a unui grup de cabaline (min. 5 capete – max. Punere la dispoziție a unui grup de cabaline (min. 5 capete – max. 15 capete) în
grup cai + 2
15 capete) în libertate pentru filmare/fotografiere în scop comercial libertate pentru filmare/fotografiere în scop comercial în incinta secției de creșterea a
îngirjitori/ 1 oră
în incinta secției de creșterea a cabalinelor*
cabalinelor
Punere la dispoziție manej / teren de concurs pentru antrenament
Punere la dispoziție manej / teren de concurs pentru antrenament după programul de
lei /4 ore/ cap
după programul de lucru până cel târziu la ora 20.00, cu
lucru până cel târziu la ora 20.00, cu supraveghetor maxim 4 ore; cu programare
cabalină
supraveghetor*
Cazarea calului în regim de pensiune: se asigura furajarea și adăparea calului, curațarea
zilnică a spațiului de cazare boxă/stănoagă și asigurarea posibilitatii de miscare si
antrenament al calului în teren / manej fără set de obstacole în timpul programului de
Pensiune completă pentru cabaline **
lei/zi/cabalina
lucru al unității, pe baza de programare. Persoanele responsabile pentru efectuarea
mișcării și antrenamentului calului în teren/ padoc / manej, nu pot fi desemnate din
cadrul salariaților Subunităților DCEAC
Cazarea calului în regim de pensiune: fără a asigura furajarea, cu adăparea calului, fără
curațarea zilnică a spațiului de cazare boxă/stănoagă (curăţarea spaţiului se face de
Pensiune pe termen lung (minim 2 luni)pentru cabaline fără
către persoana responsabilă desemnată în scris (nu pot fi desemnate persoane
lei / zi / cabalină
asigurarea de furaje si îngrijitor **
responsabile salariați ai subunităților DCEAC). Permiterea mișcării și antrenamentului
calului în teren / manej fără set de obstacole în timpul programului de lucru al unității,
pe baza de programare
Armăsari reproducători pentru stațiunile de montă publică

cu programare prealabila prin telefon sau e-mail;
cerere însoțită de datele de identificare ale proprietarului și
cabalinei

Punerea la dispoziţia a armăsarilor de montă publică conform prevederilor legale în
vigoare

armasar de monta
publica

Tarif unitar LEI
(fără TVA)

10
300
1000

120

42

30

Gratuit- pe bază
de Contract de
Împrumut de
folosinţă

