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Regulament AVPS DANUBIUS RIVER&VALLEY 

Membrii asociatiei au urmatoarele obligatii: 

-Respectă întocmai perioadele, metodele şi mijloacele de vânătoare autorizate, precum şi limitele 
teritoriului tău de vânătoare; 

- nu trage asupra speciilor la care vânătoarea nu este autorizată; 

- fii cât se poate de amabil cu ceilalţi utilizatori ai naturii; 

- evită orice fel de prejudicii aduse, direct sau indirect, exploatărilor agricole şi silvice, fie că 
acestea sunt publice, fie că sunt private; 

- nu polua în nici un fel mediul agricol şi silvic; adună tuburile de cartuşe trase şi resturile rămase; 

- alertează şi avertizează autorităţile competente în cazul apariţiei sau suspiciunii de apariţie a 
unor boli specifice vânatului; 

- luptă deschis şi eficient contra braconajului; 

- participa 5 zile pe an la gospodarirea fondului, cine nu va participa va achita suma de 100 lei 
pentru o zi; 

 Reguli elementare de siguranta in pastrarea si manipularea armelor de vanatoare: 

 A) În afara acţiunii de vânătoare: 

- păstrează armele de vânătoare descărcate, fără piesa a III-a ori asigurate cu un sistem de 
blocare a mecanismului de dare a focului, încuiate într-un spaţiu corespunzător, autorizat de 
organele competente de poliţie; păstrează piesa a III-a şi muniţia în spaţii corespunzătoare, 
încuiate, separate de locul păstrării armei; 

- asigură-te că sistemele de asigurare a spaţiilor de păstrare a armelor şi a muniţiei nu sunt 
accesibile copiilor şi altor persoane neautorizate; 

- nu încărca niciodată arma în interiorul casei; 

- transportă armele de vânătoare demontate şi introduse în toc, inclusiv în maşina personală; nu 
purta niciodată arma încărcată în maşină; 

- încuie maşina în care transporţi arme de vânătoare chiar în teren şi chiar dacă te îndepărtezi 
doar pentru scurt timp de lângă ea; 

-verifică periodic buna funcţionare a armelor pe care le foloseşti, şi, în poligon,precizia, justeţea şi 
grupajul acestora; 

-nu înmâna armele gonacilor sau altor persoane neautorizate. 

B) În timpul vânătorii la goană: 

- participă la vânătoare doar dacă ai permisele de armă şi de vânătoare vizate la zi şi dacă posezi 
sau ai semnat autorizaţia de vânătoare; 

- foloseşte doar armele şi muniţia autorizată, adecvată speciei de vânat urmărite; la vânatul mare 
foloseşte doar muniţie cu proiectilul unic; 

- poartă armele basculante frânte, cu închizătorul deschis cele cu repetiţie şi cu un cartuş aşezat 
curmeziş, cele semiautomate, doar cu ţevile în sus sau în jos, niciodată orizontal; 

- nu încărca arma înainte de aşezarea în stand; 
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- asigură-te că muniţia pe care o posezi este compatibilă cu arma folosită; 

- asigură-te că ţeava armei pe care te pregăteşti să o încarci nu este în vreun fel obturată; 

- reperează standurile vecinilor şi ale altor participanţi la vânătoare şi asigură-te că şi ei ţi-au 
reperat poziţia, imediat după ocuparea locului indicat de organizatorul vânătorii; 

- nu schimba poziţia standului şi nu părăsi standul indicat de organizator pe perioada goanei; în 
cazuri de necesitate, atenţionează vecinii înainte de eventuala deplasare din stand; 

- încărcă arma basculantă doar cu ţevile îndreptate spre sol, iar arma cu ţevi fixe doar cu ţevile 
îndreptate în sus; 

- nu lăsa arma încărcată jos şi nu o sprijini niciodată în echilibru nesigur; arma încărcată se ţine 
întotdeauna în mână; 

- nu atinge trăgaciul decât în momentul în care te-ai hotărât să tragi; 

- stai liniştit în stand, nu face mişcări şi nu produce zgomote inutile, nu fuma şi nu consuma 
băuturi alcoolice care-ţi pot diminua atenţia, concentrarea şi reflexele; 

- nu trage în vânatul neidentificat, în vânatul aflat dincolo de limita eficacităţii focului şi nici în 
vânatul care se îndreaptă spre vecin; doar dacă vecinul îşi epuizează şansele, trăgând toate 
focurile din armă, îl poţi dubla; 

- nu trage niciodată, sub nici un motiv, pe direcţia standurilor sau sub unghiuri mai mici de 30 
grade faţă de linia acestora; ia în calcul posibilele ricoşeuri; 

-nu urmări niciodată vânatul cu arma la ochi peste linia standurilor; 

- nu mai trage în faţă cu arma lisă când gonacii s-au apropiat la 120 m în pădure şi 200 m în 
câmp deschis; pentru arma cu glonţ, aceste interdicţii sunt mai mari, de cca. 200 m în pădure şi 
500 m în câmp deschis; 

- nu face economie de cartuşe şi repetă focul pentru a da lovitura de graţie vânatului rănit, care 
încă se chinuie, pentru a-i curma cât mai curând suferinţa; 

- nu pleca din stand decât la sfârşitul goanei în momentul în care vânătorii şi gonacii care se 
retrag pe lângă locul ocupat au ajuns în dreptul tău; 

- descarcă arma înainte de părăsirea standului pentru strângerea vânatului; 

- străduieşte-te să aduni lângă stand vânatul împuşcat, singur sau ajutat de gonaci; aşează 
vânatul lângă stand, pe partea dreaptă, cu penele sau blana parţial curăţate ori transportă-l în 
mână, în cazul vânatului mic, la locul de adunare; 

- nu porni în urmărirea vânatului mare rănit decât după încuviinţarea organizatorului, însoţit sau 
nu de personal cu experienţă, după cum se va hotărî. 

C) În timpul vânătorii individuale: 

- nu încărca arma decât în terenul de vânătoare, după efectuarea verificării armei şi muniţiei 
folosite; 

- păşeşte atent, în linişte, şi ai foarte mare grijă să nu-ţi pătrundă corpuri străine înţeava armei; 

- dacă vânezi cu câini, nu-i lăsa să deranjeze inutil alte specii de vânat decât cele căutate;  

- dacă foloseşti chemători, nu abuza de acestea, fiindcă s-ar putea să sperii vânatul şi să 
deranjezi inutil terenul; 
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Taxe: 

- La inscrierea in asociatia AVPS DANUBIUS RIVER & VALLEY, vanatorul va achita taxa de 
intrare in asociatie in valoare de 500 lei, mai putin membrii anteriori; 

- Cotizatia standard a vanatorilor activi pe sezonul de vanatoare Aprilie 2019-Martie 2020 este de 
1608 lei; 

- Cotizatia standard a vanatorilor inactivi sau membri ne-vanatori pe sezonul de vanatoare Aprilie 
2019-Martie 2020 este de 804 lei; 

- în cuantumul cotizaţiei de membru vânător este inclusă vânătoarea la următoarele specii de 
vânat (vanatoare cu grupa): iepure de câmp, fazan, potârniche, şacal, vulpe, toate speciile de 
păsări sedentare şi de pasaj; 

- Pentru aceste sume, asociaţia se obligă sa încheie şi să achite asigurarea obligatorie împotriva 
accidentelor de vânatoare şi răspundere civilă pentru fiecare membru vânător si eliberarea 
carnetului de membru al asociatiei; 

Cotizatii Suplimentare: 

- La vanatoarea cu grupa este inclusa o piesa (fazan sau iepure). Daca se doreste sa ridice mai 
multe piese se achita: 65 lei fazan/100 lei iepurele; 

Gaina de fazan nu se impusca – amenda 200 lei; 

Mistret – 1000 lei; 

Caprior mascul - 1000 lei; 

Caprior femela – 500 lei; 

Cerbul comun mascul– 4500 lei; 

Cerb comun, ciuta – 2000 lei; 

Data:                                                                                                                           Semnatura 


