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VÂNĂTOARE

Congresul A.G.V.P.S.
din România
Hotel Minerva - Băile Herculane, 7 mai 2022
VPR

Desfășurat în data de 7 mai 2022, în ambianța primitoare a hotelului Minerva din
Băile Herculane, coorganizator fiind A.J.V.P.S. Caraș-Severin, Congresul A.G.V.P.S.
din România a avut ca obiective analiza, dezbaterea și aprobarea documentelor privind
activitatea desfășurată în perioada trecută de la reuniunea sa din 31 iulie 2021 până în
prezent, precum și alegerile pentru funcția de Președinte, Președinte executiv și membrii
Consiliului A.G.V.P.S. din România, fiind un prilej de analiză a situației actuale a activității
de vânătoare și pescuit recreativ la nivel de țară și de colaborare cu instituțiile statului
ce răspund de aceste activități.

L

ucrările Congresului au fost deschise cu intonarea Imnului vânătorilor din România, după care dl.
dr. ing. Ovidiu Ionescu urează „Bun venit”, celor prezenți și mulțumește pentru
participare invitaților, delegaților și gazdelor care s-au ocupat de pregătirea Congresului și îl invită pe dl. Mugurel Drăgănescu, președintele executiv al A.G.V.P.S.
să prezinte invitații la Congres.
Domnul Mugurel Drăgănescu
urează la rândul său „Bun venit” tuturor
celor prezenți, mlțumește pentru participarea în număr impresionant a delegaților, fapt ce arată că „A.G.V.P.S. trăiește” și prezintă invitații care ne-au
onorat cu prezența, începând cu dl. președinte Adrian Năstatse, dna. deputat
Simona Bucura Oprescu, dna. deputat
Dumitrița Gliga, dl. Ioan Dragomir prefectul județului Caraș-Severin, dl.
Tamaș Mărghescu - directorul Consi-

liului Internațional al Vânătorii
(C.I.C.), dl. Jozsef-Tamaș Fodor - consilierul ministrului mediului, apelor și
pădurilor, dl. Marian Avram – președintele Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură (A.N.P.A.), dna. Daniela Dracea - director al Direcției
Biodiversitate din Ministerul Mediului,
Apelor și Pădurilor, dl. Florin
Terfaloagă - comisar-șef în cadrul Serviciului de arme, explozivi și substanțe
periculoase din cadrul I.P.J. Caraș-Severin, dl. Cristian Miclău - primarul stațiunii Băile Herculane, dl. Florin Leonaș, din partea R.N.P. Romsilva, dl.
Florin Iordache - președintele Consiliului Legislativ, dl. Adrian-Ionuț Chesnoiu - ministrul agriculturii și dl. deputat Costel Șoptică - președintele
A.J.V.P.S. Botoșani, cu mențiunea că
dl. Florin Iordache, dl. Adrian-Ionuț
Chesnoiu și dl. Costel Șoptică sunt și

delegați cu drept de vot la Congresul
A.G.V.P.S. din România, după care dă
cuvântul dlui. Florin Iordache.
Domnul Florin Iordache urează tuturor „Bun venit” la Băile Herculane,
menționează că A.G.V.P.S. a intrat în
normalitate după „bătălia” de la Scornicești, din cadrul Congresului
A.G.V.P.S. - 2020, adversarii sunt acum
în afară iar unele ONG-uri de mediu ne
contestă activitatea în continuare, și
propune alegerea unui prezidiu format
din dl. Adrian Năstase, dl. Florin
Iordache, dl. Adrian-Ionuț Chesnoiu,
dl. Ovidiu Ionescu, dl. Mugurel
Drăgănescu, dl. Teodor Bentu, dl.
Florin Urcan, dl. Dorin Mărescu, dl.
Gabriel Surdu, și dl. Ion Antonescu.
Prezidiul propus este votat în unanimitate, după care dl. Florin Iordache
propune ca din Comisia de validare și
numărare a voturilor să facă parte dl.
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Congresul A.G.V.P.S.
din România - 2022
Cosmin Humelnicu - director al
A.J.V.P.S. Botoșani, dl. George Chiriță director al A.J.V.P.S. Călărași și dl. Arhip
Florin - director al A.J.V.P.S. Bacău, dl.
Sergiu Chiriță - președinte executiv al
A.J.V.P.S. Argeș, și dl. Valeriu Răducanu
din partea A.V.P.S. Sitarul, membrii propuși fiind votați în unanimitate.
Pentru componența Secretariatului
Congresului, dl. Florin Iordache propune următorii membri: dl. Florin
Rădoi - directorul A.V.P.S. Lunca, dna.
Mariana Cristache și dra. Gabriela
Cârjeu - din partea A.G.V.P.S., membri
care sunt votați în unanimitate.
În continuare dl. Florin Iordache invită la cuvânt pe dl. Ovidiu Ionescu care
dă citire numelor celor care ne-au onorat cu activitatea lor și care nu mai sunt
printre noi și propune un moment de
reculegere în memoria domnilor
Mitică Georgescu - membru de onoare
al A.G.V.P.S., Adrian Pretorian - fost
președinte al A.J.V.P.S. Vâlcea, Bogdan
Niculescu Duvăz - fost vicepreședinte
A.G.V.P.S. cu probleme de vânătoare,
Pompiliu Varga - director al A.J.V.P.S.
Sibiu, Ion Vasilescu - fost director
A.V.P.S. Sitarul - București, Gabor Gheorghe - vicepreședinte A.V.P.S. Făgăraș,
Ioan Angelescu - membru de onoare al
A.G.V.P.S., Marin Diaconescu - fost vicepreședinte al A.J.V.P.S. Olt, Robert
Blaj - președinte al A.J.V.P.S. Sibiu,
Niculaie Catană - președinte al
A.J.V.P.S. Botoșani, Iancu Roman - președinte al A.V.P.S. Făgăraș, Constantin
Enescu - director A.V.P.S. Diana - București, Ioan Pop - director al A.J.V.P.S.
Maramureș, Victor Țăruș - fost vicepreședinte A.G.V.P.S. cu probleme de pescuit și redactor-șef al revistei Vânătorul
și Pescarul Român, și Atilla Kelemen vicepreședinte A.G.V.P.S. cu probleme
de vânătoare. Domnul Ovidiu Ionescu
mulțumește pentru momentul de reculegere acordat.
Domnul Florin
Iordache dă cuvântul
dlui.
Adrian Năstase
care mulțumește și
menționează că se
bucură să fie din
nou alături de noi,
de familia la care
ține foarte mult, fiind președinte al
A.G.V.P.S. timp de 13 ani iar timpul a
trecut cu bune și cu rele. A.G.V.P.S. are
nevoie în primul rând de adevăr, iar
4 |
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adevărul este cel cel enunțat anterior
de dl. Florin Iordache, anume că „adversarii nu sunt înăuntru, ci sunt în
afară”. Concluzia este simplă, este nevoie de unitate, solidaritate și înțelepciune. Amintește de marșul vânătorilor,
în București, când unii dintre cei prezenți în sală au participat. Curajul pentru a manifesta în stradă pentru statutul juridic al A.G.V.P.S.-ului a
reprezentat pentru foarte mulți vânători o formă de exprimare a ceea ce a
însemnat și înseamnă rolul asociațiilor.
Oferă o medalie pentru A.G.V.P.S.,
creată sub egida Fundației Nicolae Titulescu al cărei președinte este, pentru
sărbătorirea a 140 de ani de la nașterea
marelui om politic. Medalia are pe una
dintre fețe Palatul Wilson, de la Geneva, unde Nicolae Titulescu a fost Președinte al Națiunilor unite timp de doi
ani, și oferă această medalie în semn
de deschidere a relației A.G.V.P.S. către
alte organizații și către alți parteneri.
Domnul Ovidiu Ionescu alături de
dl. Mugurel Drăgănescu, primește medalia oferită de domnul Adrian Năstase
și mulțumește pentru cuvântul adresat.
În continuare dl.
Florin Iordache
mulțumește de asemenea și îl invită la
cuvânt pe dl.
Ovidiu Ionescu
care dă citire mesajului adresat Congresului de domnul
Mugur Constantin Isărescu - Guvernatorul Băncii Naționale a României.
„Stimați colegi,
Regret că astăzi, din cauza calendarului oficial, îmi este imposibil să particip, împreună cu Dumneavoastră, la
ediția din acest an (mai 2022) a Congresului A.G.V.P.S. din România. Mai

cu seamă că, în cadrul acestui forum,
vor fi adoptate noi direcții de acțiune
de importanță majoră pentru viitorul
asociațiilor de vânători și de pescari recreativi din România. Îmi exprim totodată convingerea că, în hotărârile pe
care le veți adopta, interesele tuturor celor implicați în activitatea de vânătoare
și pescuit vor fi pe deplin reflectate”.
În continuarea mesajului dl. Mugur
Isărescu
subliniază: „Încheiem,
astăzi, un bilanț
bogat în active consistente acumulate
de A.G.V.P.S. în ultimii cinci ani. Un
bilanț conținând realizări a căror filosofie este dominantă, la nivelul întregului sistem, de înțelepciune, responsabilitate și onestitate. Tocmai aceste
dominante au contat în dialogul susținut cu comisiile din Parlament și, mai
cu seamă, în votarea legii care a permis
asociațiilor noastre să acționeze în scopul
înlăturării pericolelor, pentru populație
și pentru economie, reprezentate de atacurile urșilor”.
În continuare remarcă: „Vă rog să-mi
îngăduiți să remarc faptul că rezultatele
bune, cu care încheiem acest bilanț, nu
ar fi fost posibile fără profesionalismul,
tenacitatea și loialitatea de care au dat
dovadă cei mai mulți membri ai Consiliului A.G.V.P.S. din România. Și fără
activarea unei mase critice a directorilor
de asociații afiliate”.
De asemenea subliniază: „Așadar,
nu mai poate întârzia formularea unei
gândiri constructive a relațiilor dintre
conducerea A.G.V.P.S. și asociațiile de
vânători și pescari, pentru o mai bună
colaborare cu organismele statului, îndeosebi cu Ministerul Mediului și cu

Cât privește
vânătoarea, aceasta nu
este numai o pasiune, ci
este o activitate care
contribuie și astăzi la
existența omenirii. Rolul
nostru este să spunem cât
mai des, cât mai apăsat și
cât mai corect la toate
dezbaterile la care
participăm, care este exact
rolul asociațiilor de
vânătoare în societate.
–ADRIAN-IONUȚ CHESNOIU

Ministerul Agriculturii”.
În încheiere dl. Mugur Isărescu
urează deplin succes lucrărilor Congresului A.G.V.P.S. de la Băile Herculane
și de asemenea succes Festivalului Vânătorilor - 2022, organizat de
A.J.V.P.S. Caraș Severin.
Domnul Florin
Iordache invită în
continuare la cuvânt pe domnul
Ioan Dragomir,
prefectul județului
Caraș-Severin,
care urează „Bun
venit” în județ, tuturor participanților la Congres și menționează faptul că este onorat de alegerea făcută ca în acest an lucrările
Congresului să se desfășoare în Băile
Herculane. Speră ca dezbaterile să fie
constructive și să aibă rezultatele așteptate, și dorește succes deplin lucrărilor Congresului A.G.V.P.S.
Domnul AdrianIonuț Chesnoiu,
ministrul agriculturii ia cuvântul și
salută invitații și
delegații prezenți
la Congres, mulțumind pentru prilejul de a participa la
acest eveniment.
Menționează că agricultura, apele și
pădurile, implicit și cinegetica, aflată în
strânsă corelație cu acestea, se află într-o
complementaritate care ar putea fi reflectată și mai bine dacă s-ar afla sub
conducerea unui singur minister, acela
al agriculturii. Subliniază că nu trebuie
să se uite faptul că primii apărători ai
vânatului au fost, sunt și vor rămâne
vânătorii. Ei sunt cei ce duc hrană vâ-

natului în perioadele grele ale anului,
ei sunt cei ce se îngrijesc de gospodărirea durabilă a faunei cinegetice pentru
a o lăsa mai departe pentru viitor. Și se
întreabă câți din cei care astăzi profită
de pe urma fondurilor nerambursabile,
al căror rezultat nu se vede în creșterea
performanțelor în privința faunei cinegetice, fac eforturile pe care le fac vânătorii, ca spre exemplu urcatul în munte,
în condiții deosebit de dificile, pentru a
duce sare pentru caprele negre?
În același timp menționează că am
ajuns la un moment dat în care cei din
afara țării noastre, care nu au fost în
stare să conserve specii din fauna lor
cinegetică, astăzi, unele dintre ele dispărute din țările lor, au ajuns să ne dea
lecții despre cum să îngrijim sau ce ar
trebui să facem la noi în țară unde
aceste specii continuă să existe, pentru
a le proteja. Din păcate, a avut ocazia
de a observa că la Bruxelles am fost reprezentați de multe „voci mute”, și
menționează că este rolul decidenților
administrativi și politici să explice celor
de la Bruxelles că România este așezată
pe baze sănătoase, că știm ce avem de
făcut, și doar raportându-ne la specificitatea noastră ca națiune putem să obținem cele mai bune rezultate.
În privința situației urșilor la noi în
țară, respectiv atacurile și pierderile de
vieți oemnești cauzate de urși, despre
care comisarul european pentru agricultură Janusz Wojciechowski, nici nu auzise, îi va trimite acestuia un raport detaliat cu situația reală existentă în țară.
Este o vreme a solidarității într-un
context extrem de complicat. Este datoria noastră să spunem tare și răspicat,
să știm să ne apărăm drepturile în fața
celor ce ne acuză. Când a fost făcută
oferta către omologii săi din U.E. pentru a adopta urși bruni din țara noastră,
nimeni nu s-a oferit să facă așa ceva.

În viitor va trebui să fim mult mai
determinați în a explica generațiilor ce
vor veni, că vânătorii nu sunt nici criminali și nici ucigași de animale, ci doar
îngrijesc și vor să protejeze fauna cinegetică pentru a o putea oferi generațiilor
viitoare. Mulțumește pentru atenție.
Ia cuvântul doamna
Simona Bucura
Oprescu, președinta
Comisiei
pentru Administrație publică și
Amenajarea teritoriului din Camera Deputaților,
mulțumește pentru invitație și salută
participanții și invitații la Congres.
Menționează că este un moment important pentru a vedea ce am realizat
până în prezent, dar mai ales ce putem
face mai bine de acum înainte. Va readuce în discuție o serie de teme binecunoscute care dor și care au dus ca
România să fie o mare arie protejată
sau o mare grădină zoologică, aceasta
deoarece deși dorim să realizăm și să
menținem echilibrul ecologic între specii, între om și celelalte specii, dar și în
interiorul aceleiași specii, nu reușim
acest fapt așa cum ne-am dori din cauza
faptului că la multe dintre speciile de
interes cinegetic vânătoarea este închisă, iar România are de pierdut în
fiecare zi. Cunoaște bine cazul ursului
brun la noi în țară, fiind din regiunea
Muscelului - Argeș, regiune în care 33
de localități au probleme grave cu urșii,
o adevărată teroare din cauza atacurilor
acestora asupra oamenilor. Posibilitatea de intervenție obținută prin derogarea adoptată în cazul atacurilor urșilor, este un pas înainte, chiar dacă
alungarea, tranchilizarea sau împușcarea urșilor care pun în pericol viața
omului, într-o comunitate, nu poate fi
practic totdeauna realizată. Amintește
MAI 2022
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de asemenea de cele două amendamente propuse de Camera Deputaților,
unul privind starea de necesitate vis-àvis de atacurile urșilor, pentru ca aceștia să poată fi împușcați, și al doilea
amendament privind extinderea prevederilor ordonanței privind atacurile
urșilor și pentru extravilan, având în
vedere și faptul că toate cazurile de atacuri de urs soldate cu victime din anul
trecut petrecându-se în extravilan.
Amendamentele au fost întoarse în
Parlament, o situație care ridică întrebarea dacă este respectat principiul colaborării loiale între instituțiile statului
și dacă este respectat interesul general
pe care Constituția României îl statuează conform căruia omul și viața
omului sunt în centrul acesteia.
Felicită conducerea și consiliul
A.G.V.P.S., asociațiile afiliate, pentru activitatea și lupta mai susținută din ultimul an și remarcă victoria obținută de
dl. Mugurel Drăgănescu în ședința Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură,
Industria Alimentară și Servicii specifice
din Camera Deputaților, în cazul disputei privind interzicerea vânătorii la ciocârlie și capră neagră. Remarcă deasemenea dinamica susținută a activității
în cadrul asociației generale și subliniază
că în continuare totul depinde de modul
în care A.G.V.P.S., principalul jucător
în materie de vânătoare din România,
va ști cum să acționeze și cât este de
unit, de cum vom reuși să ne impunem
interesele în relație cu instituțiile statului. Este nevoie de mai multă comunicare pentru ca fiecare român să înțeleagă că vânătorii nu sunt cei răi, ci de
fapt sunt cei buni, că datorită lor s-a înfăptuit și se înfăptuiește managementul
cinegetic, de generații întregi, și că datorită lor avem fauna și natura cu care
ne mândrim și care sunt printre cele
mai spectaculoase și mai competitive
din lume. Mulțumește și felicită pe toți
cei implicați în activitatea cinegetică și
îndeamnă la continuarea luptei pentru
cauza noastră.
Domnul Florin
Iordache ia cuvântul și aduce în
atenție două aspecte privind vânătoarea.
Primul aspect
privind vânătoarea
se referă la problema ursului în țara noastră și își ex6 |
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primă speranța ca M.M.A.P., să o rezolve într-un fel sau altul, în sensul de
a pune în față omul și nu ursul. Al doilea aspect privește susținerea pe care o
acordă privind legea pentru vânătoarea
la păsări, în momentul în care suntem
foarte aproape de o victorie finală. Legea a fost întoarsă de Președintele Iohanis, probabil la presiunea asociațiilor
și ONG-urilor protecționiste, pe baza
unui calcul matematic total greșit privind vânarea rațelor, conform căruia
România ar fi rămas fără rațe sălbatice
în 30 de zile. Prin efortul comun al celor care au susținut-o și o susțin, legea
va fi curând promulgată.
În continuare, dl.
Florin Iordache
invită la cuvânt pe
dna. Dumitrița
Gliga, deputat,
care salută participanții la Congres,
și se adresează în
special vânătorilor, din rândul cărora face parte încă
din anul 2007, cu mențiunea că înainte
de a fi parlamentar a fost președinte la
două asociații de vânătoare care gestionau patru fonduri cinegetice. A crescut
cu dragoste pentru vânat și pentru natură, într-o familie cu vânători, pe valea
Gurghiului și a Lăpușnei, locuri de
unde vine și unul dintre recordurile naționale la cerb carpatin, și încă din anul

2016, de când au început problemele
cu cotele de vânătoare, și-a pus problema dacă nu cumva altcineva încearcă să inducă faptul că noi nu știm
să gestionăm fondurile de vânătoare și
să încerce să preia aceste fonduri. Consideră însă că avem unele dintre cele
mai bogate fonduri cinegetice din Europa și subliniază că acest fapt a fost
posibil pentru că am știut să gestionăm
aceste fonduri, am știut să vânăm sustenabil, păstrând echilibrul agro-silvocinegetic, și ne putem mândri pe plan
internațional cu valoarea acestui fond
cinegetic național, pentru care trebuie
să luptăm și să demonstrăm că știm să
păstrăm acest echilibru în natură. Mulțumește.
În continuare dl.
Florin Iordache dă
cuvântul
dlui.
Florin-Silviu
Hurduzeu, deputat, care salută toți
participanții
la
Congres și le adresează „Bun venit”,
în județul Caraș-Severin și în stațiunea
Băile Herculane. Caraș-Severin este
poate unul dintre cele mai frumoase județe din țară și este al doilea județ ca
suprafață împădurită, dar și unul dintre
județele cu cele mai mari arii protejate.
Nu este vânător dar este alături de vânători în activitățile lor pentru ocrotirea

Din păcate nu se ține
seama că avem
biodiversitate, că avem zone
de pasaj, iar specii precum
ciocârlia se vânează pe o
perioadă scurtă de timp.
Confirmă susținerea
politică a noii legi și
menționează că numai
printr-o astfel de lege vom
putea vâna păsări la
deschiderea sezonului.
–FLORIN IORDACHE

dar trebuie să avem răbdare și vom rezolva aceste probleme la nivel parlamentar și legislativ. Dorește succes lucrărilor Congresului și celor ce vor fi
aleși cu această ocazie.

și gestionarea durabilă a vânatului.
Urează participanților ședere plăcută
în Băile Herculane, o stațiune care își
primește totdeauna cu ospitalitate vizitatorii, și urează succes lucrărilor
Congresului.
Ia cuvântul dl.
Costel Șoptică,
deputat, președintele A.J.V.P.S. Botoșani, care adresează un salut
membrilor prezidiului, invitaților,
delegaților și tuturor colegilor vânători și pescari, precum
și gazdelor. Subliniază schimbarea de
viziuni care a avut loc atât la Ministerul
Agriculturii cât și la Ministerul mediului, apelor și pădurilor, schimbare ce
permite un adevărat dialog și deschidere. Este tot mai greu de susținut în
spațiul legislativ cauza vânătorilor dar
și a pescarilor, pentru că adevărații specialiști care lucrează în domeniu sunt
tot mai puțini, iar cei mai mulți ce nu
lucrează în domeniu „se pricep mult
mai bine”. Este nevoie să intrăm pe
toate canalele de comunicare posibile,
să explicăm ce înseamnă vânătoarea,
să facem parteneriate chiar începând
de la nivelul școlii gimnaziale sau liceului, unde putem explica și ne putem
face înțeleși despre ce însemnă gestionarea durabilă a vânatului, că vânătoa-

rea este ultimul act, iar până acolo sunt
alte acțiuni, precum hrănirea și protejarea vânatului. Remarcă și faptul că
vânătorii au tot mai puțini reprezentanți la nivel parlamentar și că va face
toate eforturile din poziția de parlamentar pentru a sprijini, în condițiile legii,
activitatea vânătorilor. Reamintește
faptul că participă la Congres în calitate
de delegat și urează succes lucrărilor.
Domnul dl. Florin
Iordache invită la
cuvânt pe dl.
Gheorghe Nacov,
deputat, care mulțumește pentru invitație și salută
participanții
la
Congres. Menționează că vine dintr-o comunitate mică,
din Banat, majoritatea bulgari, și se
simte obligat să apere vânătoarea și
fauna cinegetică, nu numai în numele
și la nivelul comunității dar și la nivel
național. Este vânător și face parte alături de fiul său din asociația locală, care
gestionează un singur fond cinegetic.
Remarcă faptul că cinegetica este o știință, iar societatea noastră are un mare
deficit de specialiști în domeniu, ONGurile protecționiste marșând mai puțin
pe date științifice și în deosebi pe emoții. Societatea trebuie să cunoască și să
învețe despre cinegetică iar comunicarea este foarte importantă. Nu va fi ușor

Este invitat la cuvânt dl. Marian
Avram, președintele A.N.P.A., care
salută prezidiul, invitații și delegații la
Congres și subliniază faptul că
există o relație instituțională de colaborare foarte bună
cu A.G.V.P.S. și cu asociațiile afiliate, în
care a observat o activitate foarte susținută în ceea ce privește fondurile pisciole gestionate, fapt ce nu poate decât
să îl bucure. În acest moment păsările
ihtiofage reprezintă unul din factorii
perturbatori cheie ce amenință viitorul
pisciculturii și acvaculturii. Pagubele
produse de acestea în bazinele naturale
dar și în cele amenajate este imens, efectul produs de acestea putând duce la
distrugerea resursei acvatice din mediul
natural. Va trebui făcut front comun
pentru a asigura viitorul resursei acvatice atât în mediul natural cât și în acvacultură.
Un alt aspect este legat de Delta
Dunării, unde șacalul produce efecte
deosebit de negative atât asupra păsărilor, fără a ține seama de ariile protejate sau zonele de cuibărit, cât și asupra
altor specii de interes cinegetic precum
căpriorul, cu precădere puii de căprior,
care nu se pot apăra de atacul acestui
prădător. Tot aici menționează efectul
negativ al păsărilor ihtiofage, unul dintre principalii vectori de transmitere în
această zonă a pestei porcine africane,
având ca rezultat pagube materiale imense. Mulțumește pentru invitație și va
susține și pe viitor colaborarea instituțională cu A.G.V.P.S. și asociațiile afiliate.
MAI 2022
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Domnul dl. Florin
Iordache invită la
cuvânt dl. JozsefTamaș
Fodor,
consilierul ministrului mediului,
apelor și pădurilor,
care îi salută pe
toți cei prezenți.
Subliniază faptul că provocările din domeniul cinegetic sunt binecunoscute iar
anul 2016 a fost anul de răscruce negativă în domeniul managementului cinegetic. De atunci s-au făcut câțiva pași,
cel puțin pentru a proteja viața omului,
dar insuficienți și mai sunt necesari și
alții pentru a reveni la normalitate.
Ideea de valorificare sustenabilă a resurselor regenerabile ale țării, nu este
pusă suficient în valoare iar aici nu este
vorba numai de resursa cinegetică ci și
de altele precum lemnul. Cât privește
managementul cinegetic, este nevoie de
un management performant la care
specialiștii în cinegetică trebuie să se
implice și să fie lăsați să lucreze, urmând ca politicienii să decidă și apoi
deciziile să fie puse în aplicare. Urează
succes dezbaterilor și este deschis oricând dialogului, la fel ca și domnul ministru al mediului, apelor și pădurilor.
Doamna Daniela
Dracea - director
al Direcției Biodiversitate din Ministerul Mediului,
Apelor și Pădurilor
este invitată la cuvânt, salută participanții și menționează că este pentru a doua oară
invitată la Congresul A.G.V.P.S., subliniind deschiderea ce a avut loc în colaborarea cu conducerea A.G.V.P.S.
Anul trecut a fost inițiată ordonanța
de urgență privind intervenția în cazul
atacurilor ursului brun, care nu este soluția ideală dar s-a realizat un pas înainte pentru a se putea interveni operativ
în acele cazuri în care era necesară intervenția imediată și coordonarea instituțiilor care au atribuții în acest context.
Subliniază și faptul că avem acte normative, dar uneori este dificilă comunicarea și sincronizarea instituțiilor care
sunt chemate să le aplice, aici făcând
referire și la H.G. 323/2010 unde s-au
întâmpinat dificultăți în aplicarea ei.
Subliniază încă odată colaborarea dintre minister și A.G.V.P.S. și apreciază
8 |
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că împreună vom găsi soluțiile optime.
Ca parte a executivului dorește să facă
mai mult în domeniul în care activează
și mulțumește pentru invitație.
Ia cuvântul dl.
Florin Terfaloagă
– comisar-șef în
cadrul Serviciului
de arme, explozivi
și substanțe periculoase din cadrul
I.P.J. Caraș-Severin. Mulțumește
pentru invitație și subliniază că are o
colaborare foarte bună cu A.J.V.P.S.
Caraș-Severin, având același obiectiv
de protejare a fondului cinegetic. În ultima perioadă nu s-au înregistrat evenimente negative survenite ca urmare
a unor accidente de vânătoare prin folosirea necorespunzătoare a unor arme
de vânătoare. Asigură de întreaga disponibilitate pentru rezolvarea problemelor asociației județene de vânătoare
ce intră în competența de rezolvare a
serviciului arme și muniții, și urează
succes lucrărilor Congresului.
Domnul dl. Florin
Iordache invită la
cuvânt dl. Leonaș
Dinu, din partea
R.N.P. Romsilva,
care salută invitații și subliniază interesul comun de a
gestiona durabil și
de a aplica un management corect al
fondurilor cinegetice. Prin colaborare,
problemele comune precum statutul
vânătorului, actualizarea contractelor
de gestionare a fondurilor cinegetice și
legea vânătorii, se pot rezolva. Menționează presiunea existentă pe specia
mistreț, generată atât de pesta porcină

africană, cât și de gestionarea carnivorelor mari, urs și lup, și face referire la
cotele flexibile de recoltă pentru mistreț, în condițiile în care efectivele acestuia sunt evident în declin. Speră întro colaborare strânsă cu A.G.V.P.S.
pentru gestionarea durabilă a carnivorelor mari, urs și lup, mai ales în cazul
situațiilor existente în nordul țării și în
județele Harghita și Covasna, având în
vedere și impactul major pe care carnivorele mari îl au asupra cervidelor.
Mulțumește pentru invitație și apreciază schimbarea constructivă a raporturilor dintre R.N.P. Romsilva și
A.G.V.P.S. prin noua conducere executivă, și asigură de sprijin și colaborare
în continuare.
În continuarea lucrărilor Congresului, dl. Florin Iordache dă cuvântul
dlui. Cosmin Humelnicu – președintele
Comisiei de validare și numărare a voturilor.
Domnul Cosmin
Humelnicu dă citire procesului verbal de validare și
menționează că
față de numărul
total de 10.141 de
voturi statutare,
câte însumează în
prezent toate organizațiile și membrii
individuali cu drept de participare și
de vot în Congres, sunt prezenți participanți ai delegațiilor care însumează
un număr de 8.533 voturi statutar valabile. Având în vedere procentul de
84,14% voturi statutar valabile ce se
pot exprima de către participanții la
Congres, raportat la numărul total de
voturi care s-ar fi putut exprima potrivit
dreptului de participare la vot al tuturor acestora, în conformitate cu prevederile art. 8, alin.(2) din Statutul

Anul trecut a fost
inițiată ordonanța de
urgență privind intervenția
în cazul atacurilor ursului
brun, care nu este soluția
ideală dar s-a realizat un pas
înainte pentru a se putea
interveni operativ în acele
cazuri în care era necesară
intervenția imediată și
coordonarea instituțiilor
care au atribuții în acest
context.
–DANIELA DRACEA

A.G.V.P.S., concluzionează că actualul
Congres al A.G.V.P.S. este statutar constituit și își poate desfășura în mod legal
și statutar lucrările.
Domnul Mugurel Drăgănescu mulțumește invitaților pentru participare
și luările de cuvânt și prezintă ordinea
de zi a Congresului începând cu Raportul privind activitatea depusă de
conducerea A.G.V.P.S. în perioada 31
iulie 2021 până în prezent, Raportul
administratorului la data de 31.12.2021,
Bilanțul contabil pe anul 2021 în baza
rapoartelor Comisiei de Cenzori și Auditorului independent, Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, Obiectivele prioritare pentru perioada
2022-2023, și 2022-2027. Dezbaterea
unor probleme de interes pentru asociațiile afiliate, pe marginea documentelor, Supunerea documentelor Congresului spre aprobare, Descărcarea
Consiliului A.G.V.P.S. de sarcini și atribuții, Propunerea de modificare și completare a Statutului A.G.V.P.S., motivată de Decizia I.C.C.J. nr.
743/31.03.2022, iar ultimul punct al
ordinii de zi, Alegerea conducerii
A.G.V.P.S. din România pe perioada
2022-2027, în speță alegerea Președintelui, a Președintelui executiv, alegerea
distinctă a celor trei Vicepreședinți, alegerea membrilor și a membrilor supleanți ai Consiliului A.G.V.P.S. și alegerea membrilor Comisiei de cenzori.
Ordinea de zi este supusă la vot și votată în unanimitate.
Materialele cuprinse în Ordinea de
zi sunt cuprinse în Broșura Congresului. Domnul Mugurel Drăgănescu solicită înscrieri la cuvânt pe marginea materialelor și constatând că nu sunt
discuții, supune la vot, pe rând, documentele Congresului. Punct cu punct,
documentele Congresului, aflate pe Ordinea de zi, sunt votate în unanimitate.

Domnul Mugurel
Drăgănescu invită
la cuvânt pe dl.
Laurențiu Radu d i r e c t o r u l
A.J.V.P.S. Brăila,
care salută participanții și se referă
în principal la faptul că activitatea de pescuit recreativ în
cadrul asociaței pe care o conduce are
de suferit. Pe de o parte Dunărea și Marea Neagră au rămas în afara posibilității de a fi contractate iar pe de alta
este lipsa posibilității de a controla zonele de pescuit contractate, fapt ce determină o serie întreagă de pagube materiale atît asociației cât și statului.
Combaterea braconajului este
foarte dificil de înfăptuit, mai ales cel
cu aparate electrice, și necesită intervenții rapide, conjugate, cu participarea
instituțiilor abilitate ale statului, jandarmeria, poliția, iar inspectorii
A.N.P.A. sunt cel mai adesea foarte
ocupați și nu pot participa la controalele necesare, mai ales la cele ce necesită
intervenție urgentă. Speră însă că toate
aceste probleme ridicate în acest congres să își găsească rezolvarea. Mulțumește pentru atenție.
Ia cuvântul dl.
Iosif Benke - președintele A.V.P.S.
Zetelaka es Tarsai,
salută invitații și
menționează că gestionarii ce se ocupă
de fonduri cinegetice de munte cu
urs și lup sunt într-o situație foarte grea,
aceasta pentru că în ceea ce privește ursul mai ales, gestionarea se face apărându-l, un serviciu gratis, dar fără nici
un beneficiu. Ar trebui să fie o cotă va-

lorificabilă la urs și la lup, egală cu sporul natural, un lucru dorit de toți cei ce
se ocupă de gestionarea acestor specii.
Evaluarea de primăvară la urs și lup trebuie făcută de gestionarii de fonduri așa
cum de altfel s-a transmis și prin circulara de la minister iar datele pot fi parte
a studiului ce urmează a se face în acest
an. Dorește însă o deschidere mai mare
din partea ministerului și o comunicare
și mai bună pe viitor.
Ia cuvântul dl.
Alexandru Pungă
- vicepreședinte cu
probleme de vânătoare A.J.V.P.S.
Vrancea,
care
aduce în atenție
importanța unor
rase de câini de vânătoare în România, care au fost neglijate în ultimii ani. Militează pentru
aducerea acestor rase de câini de vânătoare la locul pe care îl merită și va fi
nevoie de un cadru legislativ în acest
sens, pentru corelarea cu Legea pentru
protecția animalelor. În prezent, câinii
pentru vânatul mare nu pot fi antrenați
și nici arbitrați deoarece nu există cadru
legislativ, țarcurile sau alte împrejmuiri
fiind contrare legii. Trebuie găsită o soluție pentru a aduce câinii de vânătoare
acolo unde trebuie. Mulțumește.
În continuarea lucrărilor Congresului, dl. Mugurel Drăgănescu propune
votarea pentru descărcarea Consiliului
și a conducerii executive a A.G.V.P.S.
de sarcini, atribuții și gestiune, pentru
perioada 2017-prezent. Se votează în
unanimitate.
Domnul Florin Iordache supune la
vot modificarea Statutului A.G.V.P.S.
din România, motivat de Decizia
Î.C.C.J. nr. 743/31.03.2022, prin care
se cere eliminarea din statut a oricărei
referiri la activitățile de pescuit sportiv
și înlocuirea sintagmei „pescuit sporMAI 2022

| 9

Congresul A.G.V.P.S.
din România - 2022
tiv”, „pescuit recreativ/sportiv”, „ pescar
amator”, cu cea de „pescuit recreativ
competițional privat”. Se votează în
unanimitate.
În continuare, dl. Florin Iordache
supune la vot alegerea conducerii
A.G.V.P.S. din România pentru perioada 2022-2027.
Prezentăm Hotărârea Congresului
A.G.V.P.S. din România nr. 1/07.05.2022:
HOTĂRÂREA NR. 1
07 mai 2022
Congresul A.G.V.P.S. din România,
reunit în data de 07.05.2022 laHotelul
Grand Minerva, situat în Stațiunea Băile
Herculane – județul Caraș-Severin;
convocat în baza prevederilor art. 8
alin. (1) din Statutul A.G.V.P.S., de către
Consiliul A.G.V.P.S.din România;
statutar constituit, în prezența delegațiilor cu drept de vot care însumează 8.533
voturi, din maximul de 10141 voturi, calculate conform art. 7 alin. (3) și art. 8 alin.
(3) din Statutul A.G.V.P.S. din România,
ceea ce reprezintă o prezență de 84,14%;
având în vedere Hotărârile Consiliului din perioada octombrie 30.07.2021 –
06.05.2022, rapoartele conducerii
A.G.V.P.S. din România, comisiei de cenzori și auditorului independent, situațiile
financiare pe anul 2021, proiectul obiectivelor prioritare pentruperioada 20222023 și cel pentru perioada 2022-2027,
proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs, precum și hotărârile
Congreselor din perioada 2017-2021;
ținând seama de aprecierile, observațiile, sugestiile și propunerile făcute de
delegații în Congres;
luând în considerare voturile delegațiilor, exprimate în mod deschis sau secret
în temeiul art. 9 din Statutul
A.G.V.P.S. din România,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Aprobarea documentelor Congresului A.G.V.P.S. din România și
anume:
• Raportul privind activitatea Consiliului A.G.V.P.S. din România pentru
perioada 31.07.2021–prezent;
• Raportul administratorului la data
de 31.12.2021;
• Bilanțul contabil pe anul 2021,
având la bază raportul Comisiei de cenzori și al auditorului independent;
• Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022;
• Obiectivele prioritare ale A.G.V.P.S.
din România pentru perioada 20222023 și 2022-2027.
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Art. 2. Descărcarea Consiliului și a
conducerii executive a A.G.V.P.S. din România de sarcini, atribuții și gestiune,
pentru perioada 2017-prezent
Art. 3. Aprobarea modificărilor și
completărilor aduse Statutului A.G.V.P.S.
din România, în sensul eliminării sintagmei „pescuit sportiv” și/sau „pescuit
recreativ/sportiv” și/sau „pescar amator”
și înlocuirea, în tot cuprinsul Statutului,
cu sintagma „pescuit recreativ/competițional privat”.
Art. 4. Alegerea, prin vot deschis, în
funcția de președinte al A.G.V.P.S. din
România, pentru perioada 2022-2027,
a domnului Ovidiu IONESCU;
Art. 5. Alegerea, prin vot deschis, în
funcția de președinte executiv al
A.G.V.P.S. din România, pentru perioada
2022-2027, a domnului Mugurel Constantin DRĂGĂNESCU;
Art. 6. Alegerea, prin vot deschis, în
funcția de vicepreședinte al A.G.V.P.S. din
România, pentru perioada 2022-2027,
a domnilor:
• Florin URCAN – vicepreședinte cu
vânătoarea și tirul vânătoresc;
• Adrian Ionuț CHESNOIU - vicepreședinte pentru imagine și relații publice;
Art. 7. Alegerea, prin vot secret, în
funcția de vicepreședinte cu pescuitul recreativ și pescuitul competițional al
A.G.V.P.S. din România, pentru perioada
2022-2027, a domnului Teodor BENTU;
Art. 8. Alegerea, prin vot deschis,
celorlalți 18 membrii ai Consiliului
A.G.V.P.S. din România, pentru perioada
2022-2027, și anume:
- Paul NICULESCU – pentru Municipiul București;
- Cornel LERA – pentru județele Timiș, Arad;
- Dorin Jean CALCIU – pentru județele Alba Iulia, Sibiu, Hunedoara;
- Radu Iulian MICU – pentru jude-

țele Tulcea, Constanța;
- Liviu COMAN – pentru județele Călărași, Giurgiu, Ialomița;
- Dragoș Florin ȘTEFĂNESCU –
pentru județele Brăila, Buzău, Prahova;
- Virgil CADĂR – pentru județele Galați, Vaslui, Neamț;
- Florică Cristian STAN - pentru județele Dâmbovița, Teleorman, Ilfov;
- Mihai ALBULESCU – pentru județele Olt, Dolj;
- Ion ANTONESCU – pentru județele
Gorj, Vâlcea;
- Costel ȘOPTICĂ – pentru județele
Iași, Botoșani, Suceava;
- Gheorghe VRÎNCEANU – pentru
județele Bacău, Vrancea;
- Ioan Nicolae LAZĂR – pentru județele Mureș, Covasna, Harghita;
- Sorin Viorel BRONȚ – pentru județele Bihor, Cluj;
- Nicu Cătălin BOTIȘ – pentru județele Maramureș, Bistrița Năsăud;
- Dorin MĂRESCU – pentru județele
Caraș Severin, Mehedinți;
- Daniel Ioan DRAGOȘ – pentru județele Satu Mare, Sălaj;
- Filip GEORGESCU – pentru județele Argeș, Brașov;
Art. 9. Alegerea în funcția de membrii supleanți ai Consiliului A.G.V.P.S.
din România, pentru perioada 20222027, a domnilor:
- Constantin Claudiu FERII – pentru
Municipiul București;
- Nicu Mircea DEME – pentru județele Timiș, Arad;
- Dan Marius SICOE – pentru județele Alba Iulia, Sibiu, Hunedoara;
- -– pentru județele Tulcea, Constanța;
- -– pentru județele Călărași, Giurgiu,
Ialomița;
- Ion MIREA – pentru județele Brăila,
Buzău, Prahova;
- Neculai ROBU – pentru județele Galați, Vaslui, Neamț;

publicare în revista „Vânătorul și Pescarul Român” și postare pe site-ul
www.agvps.ro.
Președinte,
prof. dr. ing. Ovidiu IONESCU
*NOTĂ: alegerea președintelui, a
președintelui executiv, a vicepreședintelui cu vânătoarea și tirul vânătoresc,
a vicepreședintelui pentru imagine și
relații publice, și a tuturor membrilor
Consiliului și a membrilor supleanți,
s-a făcut cu unanimitate de voturi.

- -– pentru județele Dâmbovița, Teleorman, Ilfov;
- Marin ȘTEFAN – pentru județele
Olt, Dolj;
- Sorin BIRCEANU – pentru județele
Gorj, Vâlcea;
- Gabriel Mihai SURDU – pentru județele Iași, Botoșani, Suceava;
- Bogdan Ștefăniță NICA – pentru
județele Bacău, Vrancea;
- Iosif BENKE – pentru județele Mureș, Covasna, Harghita;
- -– pentru județele Bihor, Cluj;
- Claudiu Gabriel PERHAIȚĂ – pentru județele Maramureș, Bistrița Năsăud;
- Costel Fabian VÂLCU – pentru județele Caraș Severin, Mehedinți;
- Veronica ISPAS – pentru județele
Satu Mare, Sălaj;
- Valentin CIUCANU – pentru județele Argeș, Brașov;
Art. 10. Aprobarea, în unanimitate,
întregului Consiliu al A.G.V.P.S. din România, compus din președinte, președinte executiv, 3 vicepreședinți și 18
membrii ai acestuia;
Art. 11. Alegerea Comisiei de cenzori
a A.G.V.P.S. din România, pentru perioada 2022-2027, compusă din:
- George IVANOVICI – expert contabil
și auditor financiar;
- Carmen ȚANDĂRĂ – expert contabil și auditor financiar;
- Aurică STOICA – expert contabil;
Art. 12. Aprobarea indemnizației
unui cenzor, în cuantum de 300 lei net/
lună;
Art. 13. Împuternicirea președintelui
executiv al A.G.V.P.S. din România, dl.
Mugurel Constantin Drăgănescu, să întreprindă toate diligențele necesare și să
semneze oriunde trebuința o va cere pentru înregistrarea în Registrul Special al
asociațiilor și fundațiilor ținut la Judecătoria Sector 2 - București, a modifică-

rilor și completărilor aprobate în prezentul Congres al A.G.V.P.S..
***
Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștința persoanelor nominalizate, asociațiilor afiliate, membrilor vânători și
pescari recreativi și sportivi ai acestora,
precum și altor persoane interesate, prin

Domnul Mugurel Drăgănescu dă cuvântul domnului președinte Gabriel Surdu
- A.V.P.S. Iași, care spune că este onorat,
dacă după Paștele din anul 2023, care va
fi pe 16 aprilie, să fim de acord să se organizeze Congresul A.G.V.P.S. din România,
la Iași. Mulțumește.
Domnul Ovidiu Ionescu mulțumește
domnului Gabriel Surdu pentru invitația
sa și mulțumește tuturor pentru participare și pentru încrederea acordată noii
conduceri a A.G.V.P.S. din România și declară închise lucrările acestui Congres.

FESTIVALUL VÂNĂTORILOR ȘI PESCARILOR DIN CARAȘ-SEVERIN

După încheierea lucrărilor Congresului A.G.V.P.S. din România, participanții au fost invitați să ia parte la Festivalul Vânătorilor și Pescarilor din
Caraș-Severin, organizat de A.J.V.P.S.
Caraș-Severin.
La festival au fost prezente cele 8
cluburi, cu cele 36 de grupe de vânătoare, din cadrul A.J.V.P.S. Caraș-Se-

verin, cărora li s-au alăturat alte trei
asociații de vânătoare din județ.
Au fost expuse o serie de montaje
cu trofee de vânătoare, iar gazdele au
pregătit cu aleasă pricepere, 50 de
ceaune cu mâncăruri cu specific vânătoresc, pe care cei prezenți la festival
le-au putut degusta într-o atmosferă
de relaxare și voie bună.
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De sezon Deschiderea la căprior
Primăvară
și căpriori

D

eschiderea sezonului de vânătoare la căprior inaugurează
practic noul sezon de vănătoare. După perioada rece, vegetația
pornește iar verdele proaspăt al frunzelor este semnul clar că anotimpul tânăr a luat în stăpânire firea și ne putem
bucura din plin de vremea primăverii.

MAC

Pândă la căprior
Prima geană de lumină urma să se
ivească în curând, iar din valea ce se
deschidea la marginea livezii din față,
un șacal a dat glas, tânguindu-și chemarea în aerul curat al dimineții. În
luna lui Florar, venise din nou vremea
căpriorilor...
Observațiile în teren, făcute din
timp și cu grijă, pentru a nu deranja
locurile și obiceiurile vânatului, ne familiarizaseră deja cu zona și aveam deja
o imagine de ansamblu asupra terenului în care venisem la vânătoare. Erau
trei căpriori, doi dintre ei clar de selecție, și unul pe care trebuia să-l observăm mai atent înainte de a decide dacă
va fi de viitor. Cunoșteam deacum terenul și stabilisem locul unde ne putem
așeza, pentru pânda de dimineață la
căprior.

Foto: MAC

Lumina dimineții

Foto: WILDMEDIA / SHUTTERSTOCK

Cu ceva timp înainte de ivirea zorilor, am ajuns la locul
ales, iar natura respira odihna și calmul dinaintea
răsăritului. Liniște și încă întuneric de jur-împrejur
și nici o mișcare, ori vre-o adiere de vânt, nu tulburau
tihna locurilor.
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După ce am lăsat în urmă pădurea
și am ocolit livada de meri, am ajuns la
locul de pândă ce oferea o deschidere
mai largă între marginea livezii și vegetația de pe muchea văii din spate. Un
drum vechi de tractor urma linia de
contur a livezii, permițând o vedere cât
de cât confortabilă a terenului deschis.
Ne-am așezat în liniște, așteptând ivirea zorilor.
Clipele treceau purtând cu ele timpul dimineții, iar în valea cu vegetație
încâlcită, șacalul își striga din timp în
timp chemările. Un semn nu foarte
bun, dar o prezență tot mai frecventă
în terenurile de vânătoare. Preț de câteva minute a fost singurul care a tulburat liniștea locurilor. Orice foșnet,
orice mișcate tensiona atenția în încercarea de a surprinde posibilul contur
al căpriorului ce ar fi putut să apară pe
drumul din marginea livezii. Corul matinal al păsărelelor prindea tot mai
multă putere, iar în zare deslușeam lumina dimineții...

La dibuit
Pânda de dimineață părea că se va
încheia fără nici un rezultat, căpriorii
pe care îi știam a se mișca în zonă lăsându-se așteptați în zadar. Probabil
că prezența șacalului îi făcuse mai bănuitori și mai precauți iar în dimineața

Foto: ROSTISLAV STACH / SHUTTERSTOCK

aceasta își schimbaseră obișnuința, renunțănd să apară la marginea livezii
pentru a paște iarba fragedă din lizieră.
Am așteptat totuși până ce soarele
a sorbit cu nesaț roua de pe iarba înaltă,
dar sorții nu au fost să fie de partea
noastră. Apoi, după o pauză în care am
împărtășit păreri și impresii, am decis
să continuăm ziua cu un dibuit pe potecile pădurii, cu spranța ca măcar unul
dintre țapii roșii să ne iasă în cale.
Lumina se cernea aurie printre ra-

murile arborilor pădurii iar potecile neau condus prin unghere și luminișuri
desprinse parcă din minunea fără de
margini a zămislirilor naturii. Păstram
liniștea iar pașii căutau precauți locurile fără crenguțe sau alte obstacole ce
ar fi putu produce vreun zgomot care
să ne trădeze prezența. Așa a trecut
mare parte a amiezei.
Venise timpul să ne încheiem căutarea și ne gândeam deja la ziua următoare. Când poteca se lumina, iar

GASTRONOMIE VÂNĂTOREASCĂ

MUȘCHIULEȚ DE CĂPRIOR
CU SOS PICANT
NANA NINA

Preparat cu măiestrie, mușchiulețul de căprior a fost mereu
o surpriză plăcută pentru meseni. Preparat cu sos picant
și servit cu legume trase la tavă va aduce cu siguranță
aprecieri iar povestea vânătorii va întreține buna dispoziție
a musafirilor.

Când poteca se lumina,
iar printre tufele din
margine, deslușeam deja
merii din livadă, am zărit
o siluetă roșiatică ce stătea
nemișcată în razele aurii ce
se cerneau la liziera pădurii.
Pentru o clipă nu ne-a venit
să credem, dar era unul
dintre țapii pe care îi știam.

printre tufele din margine, deslușeam
deja merii din livadă, am zărit o siluetă
roșiatică ce stătea nemișcată în razele
aurii ce se cerneau la liziera pădurii.
Pentru o clipă nu ne-a venit să credem,
dar era unul dintre țapii pe care îi
știam. După plecarea noastră și a șacalului locurile se liniștiseră. Stătuse probabil așezat și, cu multă răbdare
așteptase ore bune, după care, acum, se
simțise în siguranță și ieșea la marginea livezii. L-am privit prin binoclu admirând ținuta zveltă a exemplarului. A
întors o dată capul spre noi și, din două
salturi, s-a făcut nevăzut înapoi în desișul pădurii. Așa s-a încheiat dibuitul.
Petrecusem încă o partidă de vânătoare, la pândă și la dibuit, într-o zi minunată cu primăvară și căpriori...!

Cantități necesare - 4 porții: doi mușchiuleți de căprior de circa 500 grame fiecare, 3 cepe, 3 morcovi, 2-3 linguri de
făină, 150 grame de unt, 2 pahare de vin
roșu, o cană de suc de roșii, două linguri
de sos de soia, două linguri de sos picant
din ardei chili, foi de dafin, cimbru, rozmarin, sare, piper.
Preparare: se taie carnea în bucăți, se
presară cu făină și se prăjește ușor în untul topit la foc mic. Se adaugă ceapa tăiată felii înguste și se lasă în continuare
la foc mic 3-5 minute. Adăugăm vinul
roșu, morcovii tăiați felii, foile de dafin,
cimbrul și rozmarinul, sare și piper după
gust și completăm cu apă până acoperim
carnea. Dăm amestecul la cuptor, la foc
mic, timp de 15-20 de minute, după care
adăugăm sosul de roșii, sosul de soia și
sosul din ardei chili. Continuăm la cuptor
până când sosul se îngroașă iar carnea
este bine pătrunsă.
Servire: se servește carnea cu adaos
generos din sosul picant, cu garnitură de
legume, fasole păstăi date la abur, inele
de ceapă trase la tigaie, cu piure de cartofi
sau cartofi natur. Un pahar de vin roșu,
demisec/sec, fetească neagră/pinot noir,
va adăuga un plus de savoare bucatelor.
Poftă bună!
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Competiții Tir vânătoresc Sporting
A doua etapă națională
- Lugoj, 9-10 aprilie 2022
VPR

Etapa a II-a națională de tir vânătoresc Sporting,
s-a desfășurat la Lugoj, în poligonul MTI Shooting,
în perioada 9-10 aprilie 2022.

rabilă, a fost rece și a plouat destul de
mult, pasionații tirului vânătoresc
Sporting, s-au aliniat cu entuziasm, la
startul competiției.
Așa după cum s-a procedat și în etapele anterioare, Competiția s-a desfășurat în cadrul a trei categorii de performanță, Categoria A - concurenți cu
performanță ridicată demonstrată, Categoria B - concurenți cu performanță
medie, și Categoria C - concurenți începători, la care s-au adăugat Categoria Veterani, Categoria Juniori și Categoria Open.
În calendarul competițional de tir
vânătoresc Sporting - 2022 urmează
etapa a III-a, organizată la București,
în perioada 21-22 mai.

arcursul vânătoresc a avut loc
conform regulamentului ce se
aplică în cadrul tuturor competițiior de profil desfășurate la nivel mondial. Fiecare concurent a avut la dispoziție câte 100 de talere, în fiecare din

P

cele două zile de concurs, iar numărul
de participanți a înregistrat un nou record în domeniu, la concurs fiind înscriși
64 de participanți, printre aceștia regăsindu-se și concurenți din Ungaria.
Deși vremea nu a fost tocmai favo-

Pentru informații privind competițiile, regulamente, poligoane, participarea, înscrierile, etc., puteți accesa
site-ul: www.fitascsporting.ro
• Etapa București –
informații: Ionuț Piroi
Tel.: 0725-777.521

CLASAMENT CATEGORIA A

CLASAMENT CATEGORIA B

CLASAMENT CATEGORIA C

Locul I - Zirina Niculae
Locul II - Urcan Florin
Locul III - Cîrjan Vlad

CLASAMENT VETERANI
Locul I - Ciorba Attila
Locul II - Botilă Alexandru
Locul III - Szecsi Andrei
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Locul I - Vîșcu Florin Alin
Locul II - Trandafir Marian
Locul III - Lovin Alexandru

CLASAMENT JUNIORI
Locul I - Pop George
Locul II - Bonea Erik

Locul I - Maiguț Mihai
Locul II - Erdoss Andrei
Locul III - Tamaș Robert Gabriel

CLASAMENT OPEN
Locul I - Zirina Niculae
Locul II - Urcan Florin
Locul III - Cîrjan Vlad

Management cinegetic

Hrana vânatului (III)
ADRIAN DUMITRESCU
După ce am prezentat deja câteva dintre speciile de plante
din familia leguminoaselor ce sunt recomandate a fi
cultivate pentru îmbogățirea varietății hranei pentru vânat,
ne vom opri de data aceasta la câteva specii de plante cu
tubercului, suculente și rădăcinoase, ce pot aduce o
contribuție importantă în aportul nutritiv pentru vânatul
din fondurile cinegetice.

Topinamburul
(Heliantus tuberosus) sau napul,
cum mai este cunoscut, permite
cultivarea pe o
varietate largă de
terenuri din zone
altitudinale diferite, de la câmpie și până
la deal înalt, chiar premontană. Preferă
zonele luminate, în acest sens fiind recomandată cultivarea în poieni sau luminișuri, dar suportă și semiumbra, putând fi plantat și pe marginea și de-a
lungul liniilor parcelare, sau de o parte
și alta a drumurilor forestiere. Tuberculii
în special, sunt apreciați de marea majoritate a speciilor de vânat, dar cu precădere de mistreți, pentru care poate fi
atracția principală într-un fond cinegetic. Tulpinile pot fi recoltate și administrate sub formă de frunzare. Un alt
avantaj al cultivării napului este faptul
că după plantare, cultura se regenerează
an după an, asigurând o productivitate
sporită timp de mai mulți ani, 4-6 ani
consecutivi, fără a necesita în aceast in-

terval decât prășire și eventual rărire,
fără intervenții pentru replantare.
Sfecla furajeră
(Beta vulgaris),
asigură o bună
sursă de hrană
suculentă pentru
vânat, fiind administrată în teren cu precădere
pe perioada iernii. Există mai multe varietăți de sfeclă furajeră ce diferă prin

Administrarea hranei
complementare
pentru vânat este încă o
activitate pe care vânătorii,
asociațiile de profil ale
acestora și personalul de
specialitate angajat, o
desfășoară pentru
îmbunătățirea condițiilor
de hrană naturală din
fondurile cinegetice.

La zi

conținutul de zahăr și de substanță uscată, cele cu un conținut mai ridicat fiind mai rezistente la îngheț. După recoltare, frunzele se îndepărtează iar
rădăcinile se păstrează în silozuri, bine
aerisite, în straturi alternative cu paie,
pentru a preveni și proteja de temperaturile scăzute. Administrarea în teren
pe perioada rece a anului se face la hrănitori, rădăcinile întregi sau tocate,
uneori în amestec cu fibroase uscate,
graminee sau leguminoase.
Gulia furajeră
(Brassica napus) preferă terenurile fertile,
cu umiditate suficientă, putând
fi cultivată până
în zona de deal
înalt. Este consumată de majoritatea
speciilor de vânat și este apreciată pe
perioada iernii oferind un aport nutritiv
mai ridicat și având o rezistență la îngheț mai mare decât sfecla furajeră. Recoltarea se poate face toamna târziu,
iar frunzele se pot lăsa direct pe teren
pentru a fi consumate de vânat, sau pot
fi depozitate în silozuri.
Tot în cadrul acestei grupe de specii
de plante vom aminti și cartoful (Solanum tuberosum) și morcovul furajer
(Daucus carota sp.) care, în zonele în
care cultura lor este favorizată, pot contribui ca surse de hrană pentru vânat.
Între alte specii vegetale ce pot constitui surse de hrană pentru vânat putem aminti varza furajeră (Brassica
oleracea - varietatea acephala), dovleacul furajer (Curcubita pepo) și știrul
(Amaranthus caudatus), cel din urmă
fiind foarte ușor de întreținut după instalarea în teren.
Administrarea hranei complementare pentru vânat este încă o activitate
pe care vânătorii, asociațiile de profil
ale acestora și personalul de specialitate
angajat, o desfășoară pentru îmbunătățirea condițiilor de hrană naturală
din fondurile cinegetice. Este o acțiune
ce presupune efort susținut pentru a fi
dusă la bună împlinire, în special în perioada rece a anului, când temperaturile scăzute și precipitațiile, zăpada, poleiul, îngreunează condițiile de viață ale
vânatului din teren. Vânătorii sunt cei
care cu pasiune, dăruire și angajament
își aduc contribuția lor esențială pentru
a pune în practică planurile de management cinegetic în fondurile pe care
asociațiile lor le gestionează, în vederea
păstrării echilibrului natural, protejării,
conservării și gospodăririi durabile a
vânatului.
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Muniție Cartușe cu alice
Cartușe pentru
răpitoarele
cu păr (II)
Foto: VAKRISH / SHUTTERSTOCK

Foto: COSTIN ALEXANDRESCU

COSTIN ALEXANDRESCU

În aprilie am trecut în revistă câteva aspecte privind
cartușele cu glonț folosite pentru combaterea răpitoarelor
cu păr. Combaterea dăunătorilor vânatului, este o
preocupare majoră atât a personalului de specialitate
angajat, cât și a vânătorilor în cadrul asociațiilor acestora
iar acțiunea este îndreptată în scopul menținerii echilibrului
ecologic între speciile de vânat în fondurile cinegetice.

V

ânarea vulpii și a șacalului este
permisă conform legii, cu cartușe cu alice, folosite în arme cu
țevi lise, conform normelor prevăzute în
Anexa nr. 1, din Ordinul Nr. 395/2018,
în viguare de la 9 mai 2018, privind
„Categoriile de muniție și caracteristicile
minime ale acesteia care se poate folosi
pentru vânarea exemplarelor unor specii
de vânat în România cu arme de vânătoare cu țevi lise și țevi slug-ghintuite”.

Cartușe cu alice
În conformitate cu prevederile ordinului menționat mai sus, alicele cartu16 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

șelor pentru vulpe și șacal trebuie să aibă
diametrul de cel puțin 3,5 mm. Adesea,
la șacal sunt folosite și alice cu diametrul
mai mare de 3,5 mm, și anume 4,0 mm,
care pun în valoare o energie mai mare,
fiind considerate de unii vânători ca fiind mai eficace.
Gramajul încărcăturii cartușelor cu
alice este un aspect important în ce privește tirul, aici având la dispoziție o
gamă largă de opțiuni, de la cartușele
așa numite „moi”, 26-28-30 de grame,
cartușe „medii” cu încărcături de 3234 de grame, și până la cele „tari” babymagnum sau magnum cu încărcături

de 42-50 de grame. Alegerea acestora
se face în funcție de distanța și condițiile de tragere, aici fiind incluse și condițiile de vreme - iarnă, anotimp cald,
dar și condițiile ce privesc confortul
personal dorit în efectuarea tirului visà-vis de reculul, mult mai puternic în
cazul cartușelor „tari”. Piața de specialitate oferă o varietate largă de cartușe
cu alice de 3,5 mm, cu diferite gramaje,
produse de firme precum Cheddite,
Rio, B&P de la Baschieri & Pellagri,
Kent, Rottweil, Sellier & Bellot, Sterling, Remington sau Winchester.
Cât privește șocurile folosite în armele cu țevi lise pentru vânătoarea la
vulpe și șacal, de regulă, sunt utilizate
cel modificat, modificat-îmbunătățit
și, mai rar, șocul full, combinate câte
două, în cazul armelor cu două țevi,
bock sau juxtapuse, sau câte unul, în
cazul armelor semiautomate, cu o singură țeavă.
În cazul juxtapuselor sau bockului,
fiecare vânător are posibilitatea de a
alege combinația preferată, și, în funcție de experiența personală, de antrenament și de încrederea și confortul pe
care îl simte vis-à-vis de folosirea combinației alese. Cel mai adesea, asocierea
șocurilor modificat și full, se pare că
este preferată de trăgătorii mai experimentați, ce se vor „întinde” cu focul și
la distanțe de 40-45 de metri, iar asocierea cilindru îmbunătățit - modificat,
pare să fie alegerea trăgătorilor ce preferă tirul la distanțe mai apropiate, de
regulă sub 35 de metri.
În cazul semiautomatelor cu o singură țeavă lisă, șocul modificat sau modificat îmbunătățit este de regulă preferat, fiind practic mai acoperitor pentru
o gamă mai largă de situații, aici având
în vedere în principal distanța de tragere,
ambele șocuri oferind practic o bună acoperire și un grupaj adecvat atât la distanțe de la 25 la 35 și chiar 40 de metri.
Alegerea unui model sau altul de cartuș cu alice pentru vânarea vulpii și/sau
a șacalului, rămâne până la urmă o chestiune de preferință personală. Și, să nu
uităm, antrenamentul în poligon și experiența pe teren sunt cele vor face, în
timp, diferența!

Câinele de vânătoare

Început de drum(II)
Text și fotografie ALECSANDRU CODRIN

Chinologie

Veterinarul, asemenea
unui medic uman, va
putea oferi un ajutor mai
bun atunci când cunoaște
istoria medicală a
pacientului. Alegeți deci un
veterinar, care va cunoaște
bine cățelul și va dispune de
mai multe date în caz de
nevoie, și păstrați-l, dacă se
poate, pentru ani buni
de-acum înainte.

cățelul și va dispune de mai multe date
în caz de nevoie, și păstrați-l, dacă se
poate, pentru ani buni de-acum înainte.

Atenție la hrană

În articolul anterior, am enumerat câteva aspecte
importante de care trebuie să ținem seamă atunci când ne
hotărâm să ne luăm un câine de vânătoare, și care sunt o
parte dintre elementele pe care trebuie să le avem în vedere
în alegerea unui nou/tânăr partener patruped. Vom
continua acum subiectul deschis pe această temă.

O

dată pasul făcut, cățelul ales și
luat în primire de la fostul său
stăpân, iată-ne acasă, cu noul
nostru tânăr partener patruped.

Primii pași…
În noua casă, tânărul cățel este înconjurat de un univers complet nou,
începând membrii familiei, un mediu
complet nou, pe care cu toții i-l dorim
să fie pentru mulți ani de acum înainte.
După acest prim-pas, este imperios
recomandată o vizită cu el la veterinar,
fie că este cel care l-a cunoscut deja sau
unul nou, oricum cel ce va ține de acum
înainte evidențele la zi privind sănăta-

tea și evoluția în timp a noului nostru
cățel de vănătoare. Aici vor fi înregistrate vaccinările inițiale și cele ce vor
urma pe parcursul timpului, aici va
primi CIP-ul recomandat pentru identificare și care va fi scris în carnetul de
sănătate al cățelului, și tot aici va fi primul drum în caz de nevoie pentru ajutor medical. Doctorul veterinar este cel
în măsură să ne ofere toate sfaturile necesare în ceea ce privește sănătatea câinelui nostru. Veterinarul, asemenea
unui medic uman, va putea oferi un
ajutor mai bun atunci când cunoaște
istoria medicală a pacientului. Alegeți
deci un veterinar, care va cunoaște bine

Este știut că hrana joacă un rol esențial în dezvoltarea armonioasă a tânărului
cățel, mai ales în aceste prime luni de
viață. Calitatea hranei nu se referă la ceea
ce ne place nouă și ni se pare atractiv, ci
la ceea ce de fapt cățelul are într-adevăr
nevoie, în funcție de vârsta și condiția sa
fizică la momentul respectiv. Cățeii tineri
sunt foarte activi și deci consumă multe
calorii, pe care le vor lua din hrana pe
care o primesc. Elementele de bază ale
acesteia, proteinele, carbohidrații, lipidele/grăsimile și mineralele, trebuie să
fie bine echilibrate și în procente adecvate
vîrstei, în cazul de față fiind recomandate
cel puțin 22% proteine, nu mai puțin de
20% carbohidrați, cel puțin 8% lipide,
acizii grași precum Omega 3 au rolul lor
important, și suficiente minerale, precum
calciul și fosforul, având în vedere ritmul
rapid de creștere și dezvoltare al tânărului
cățel. La rândul lor, vitamine precum A,
D, E, K și complexul B, au și ele rolul lor
important în creștera și dezvoltarea armonioasă a tânărului cățel.
Tot medicul veterinar va fi cel mai
în măsură să explice diferența, avantajele dar și minusurile diferitelor branduri de hrană, hrana adecvată vârstei cățelului nostru, precum și cantitatea pe
care să o dați cățelului pe parcursul primelor luni și ulterior. Atenție și la proporția între hrana uscată și cea umedă
pe care o veți oferi cățelului. Cea umedă,
deși pare mai atractivă conține un procent mai ridicat de apă și, cu toate că
patrupedul pare să o prefere, ar putea
avea un randament mai scăzut în aportul de calorii. Iar moderația în administrarea hranei este un alt element cheie,
modelul durduliu și rotofei de cățel fiind
deja, de mult timp, depășit!
– va urma –
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Din teren La zi
Observații la căprior
MARIA SĂVULESCU

Foto: MARIA SĂVULESCU

Ieșirile matinale sau cele petrecute în culorile amurgului zilelor de sfârșit de mai sau
început de iunie aduc cu ele bucuria miresmelor ce se amestecă într-un elixir fermecat,
sorbit cu nesaț de fericitul privitor. Prin grânele crude se furișează puii de iepuri și fazani.
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ritul soarelui. Am ales să mergem pe
digul Timișului, de unde puteam vedea
atât tufele din albia râului dar și o mare
parte din parcelele despărțite de canale.
Minutele ce preced ivirea zorilor reprezintă un recital al miresmelor și sunetelor. Mirosul vegetației crude amestecat cu parfumul de porumbar și boarea
stropilor de rouă te trezește la viață.
Din înățimea digului se aud șoaptele
Timișului, acoperite trecător de șuierul
timid al sălciilor. Și peste toate acestea
se aud glasuri stridente de fazani, lătra-

tul unei vulpi și chicoteala pasărelelor
de câmpie, precum presura, ciocârlia,
mierla, privighetoarea sau vrabia.
În drumul nostru ne-au salutat doi
căpriori de 3-4 ani ce-și aveau teritoriile
în zona albiei. Două exemplare puternice care și-au păstrat teritoriul de vreo
2 ani. Aceștia sunt genitori de excepție
și i-am marcat ca și exemplare de viitor,
ce vor fi păstrate în teren pentru a da
urmași de mare valoare. Trecând de locul cantonului și a pompelor de apă,
am ajuns într-o zonă unde au fost plan-

Foto: MENNO SCHAEFER / SHUTTERSTOCK

Î

n lunca râului un ciopor de căprioare se deplasează fără grabă
sub razele darnice ale soarelui. De
partea cealaltă a apei, din lanul de orz
picurat din loc în loc de maci roșii, se
ridică falnic un căprior. Își ciulește urechile, își umflă nările, atent la fiecare
șoaptă a vântului, la umbrele orizontului, la mișcările animalelor mai mici,
la zborul păsărilor din înaltul cerului.
Copita nervoasă scurmă în pământul reavăn căutând parcă să găsească o
legătură cu strămoșii lui de la care săși adune experiența trecutului. Capul
și-l ține mândru înălțat peste grumazul
gros sprijinind parcă între coarne soarele ridicat în puterea zilei. Simte că el
este conducătorul, iar gândul îl poartă
probabil spre cioporul de peste râu
unde toate caprele și iezii îi așteaptă
îndrumarea…
Dimineața devreme am ieșit în teren cu gândul de a merge la observații
prin locurile unde știam că își fac veacul
țapii. În acea zi binoclul avea să ne fie
arma, iar gloanțele privirea agilă. Zorii
zilei doream să ne prindă în teren, așa
că am decis să pornim înainte de răsă-

Din înățimea digului
se aud șoaptele
Timișului, acoperite
trecător de șuierul timid
al sălciilor. Și peste toate
acestea se aud glasuri
stridente de fazani, lătratul
unei vulpi și chicoteala
pasărelelor de câmpie,
precum presura, ciocârlia,
mierla, privighetoarea sau
vrabia.

Foto: WILDMEDIA / SHUTTERSTOCK
Foto: SORU EPOTOK / SHUTTERSTOCK

tate de vreo trei, patru, ani câteva perdele forestiere de plop. În spatele plopilor se desfășurau câteva fâșii de grâu
și rapiță. Verdele crud alterna cu galbenul aprins al rapiței, peste care își ridica atent privirea un alt căprior.
Ne-am uitat la el prin binoclu. Forma,
grosimea gâtului, indicau faptul că
avem de-a face cu un căprior bătrân,
peste 7-8 ani. Mai mult, parcă ar avea
trei coarne. În dreapta porneau două
ramuri din rozetă, una firavă și scurtă,
și alta mai mare. Acesta este un căprior
de selecție. Am marcat în memorie locul și exemplarul și am mers mai departe pe dig, delectându-ne cu zborul
fazanilor deranjați de trecerea noastră.
Toate aceste instantanee erau descoperite de ochii noști în luminile difuze ale orelor răsăritului. Pașii îmi erau
însoțiți de amintiri de la ieșirile trecute:
la o vânătoare de căpriori ne-am întâlnit cu un exemplar care avea un mers
foarte ciudat. Mai târziu, după doborârea vânatului, apropiindu-ne, am
constat că mijlocul îi era încins în strângerea unei sârme groase. Deja sârma
era pe alocuri acoperită de piele și
carne. Prin ce chinuri o fi trecut bietul
animal…. Iar din păcate aceste imagini
nu sunt singulare.
Frumusețea vânătorii, izvorâtă din
împletirea într-un mod inedit, de fiecare
dată unic, a peisajului, condițiilor atmosferice, așezării în teren, stării de spirit și a poziționării vânatului în arealul
său de răspândire, este simțită de cel ce
își dăruiește timp pentru a merge în mijlocul naturii, pentru a se bucura de momentele generos oferite de observațiile
și de vânătoarea la căprior…

IN MEMORIAM

Ioan Secară
(1936-2022)
La mijlocul lunii aprilie 2022, s-a stins din viață domnul
Ioan Secară, inginer silvic, care a activat o perioadă de mai bine de
30 de ani în cadrul A.G.V.P.S. din România.
După absolvirea școlii medii tehnice silvice de la Periș în iunie 1953 și absolvirea
ulterioară a Facultății de Silvicultură din Brașov, a lucrat ca inginer silvic la ocoalele silvice
Răcari, Slăvești, Mitreni, Roșiori de Vede și Urziceni.
În perioada 1962-1994 a lucrat în cadrul A.G.V.P.S. din România, fiind apreciat și
respectat de colegii săi.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
–Dragoș Oprea
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Noutăți

De prin magazine

HUNTERSHOP

Dog Trace GPS X20 - știi
mereu unde se află câinele tău
Dispozitivul are funcții speciale pentru vânători
și nu funcționează cu card GSM!
Setul DOG TRACE GPS X20, a fost
conceput pentru a permite urmărirea
câinilor, având o rază de acțiune de până
la 20 km. Astfel proprietarul câinelui
poate urmări permanent direcția și distanța la care se află câinele. Transmițătorul își stabilește poziția cu ajutorul sateliților GPS și transmite informațiile
către receptor cu ajutorul unui semnal
de frecvență radio, astfel încât acesta
poate fi utilizat în locuri unde nu
există acoperire GSM.
Pachetul conține un receptor cu
LCD portabil, un emițător (zgardă elec-

tronică), zgardă portocalie din plastic,
încărcător și cutie pentru transport. Pot
fi urmăriți concomitent maxim 9 câini.
Funcția BEEPER: este de obicei folosită pentru vânătoare, puteți obține feedback despre intensitatea deplasării câinelui
sau despre prezența/vecinătatea vânatului.

OUTDOOR & MORE

Funcția gard virtual: semnalează
depășirea distanței maxime (între 30 m
și 2 km) prestabilită inițial de receptor.
Funcția busolă: afișajul indică nordul magnetic.
Funcția WAYPOINT: salvează coordonatele GPS ale receptorului și mai
târziu permite, dacă este necesar, întoarcerea la punctul memorat.
Funcția CAR MODE: se folosește
în timpul deplasării cu un vehicul și
utilizează sistemul de orientare GPS.
Zgarda se poate opri doar cu atingerea acesteia cu receptorul, are o autonomie de 40 de ore și, la fel de important,
ca și receptorul, este submersibilă!
–www.huntershop.ro

SCH JAGD

MONOCULARUL NIGHT
VISION HELIA TI 35

Jacheta și pantalonii Finnveden Hybrid
Jacheta Finnveden Hybrid 5303 este rezistentă, elastică și durabilă, cu finisaj cerat și caracteristici hidrofuge, pentru activități în aer liber, precum drumeții, plimbări, pescuit cât și pentru o viață activă în oraș.
Căptușeala cu plasă, aerisită High-Ventilation™, contribuie la o circulație
excelentă a aerului atunci când sunteți activ, iar elasticitatea materialului în
patru direcții oferă un confort sporit. Jacheta Finnveden Hybrid este extrem de
confortabilă și poate fi purtată oriunde, mai ales atunci când faceți mișcare.
Pantalonii Finnveden Hybrid 5306 sunt confecționați din material elastic
și confortabil, cu fermoar, și pot fi purtați zi de zi, în drumeție, la serviciu, în pădure cât și în grădină la activități outdoor. Pot fi transformați foarte ușor în pantaloni scurți, cu jambiere, în funcție de nevoile întâmpinate. Pentru protecție
sporită se pot atașa parazăpezi, cu ajutorul unui șiret elastic.
Materialul are un finisaj cerat și un tratament hidrofug Bionic-Finish
ECO, care conferă pantalonilor calitatea excelentă de respingere a apei, asigurând confortul atât într-o zi ploioasă cât și într-o zi caldă și însorită.
Găsiți articolele în showroom-ul Outdoor&More Sibiel, județul Sibiu.
Mobil: 0724-519.536 • Tel.: 0269-22.22.56 sau online: www.articole-vanat.ro
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Kahles Helia TI 35 este un monocular cu termoviziune care îmbină funcțiile necesare esențiale. Grație câmpului
vizual larg permite orientarea în teren și
obținerea rapidă a imaginii dorite. Este
impermeabil și rezistent la șocuri mecanice.
Lentilele obiectiv
35 mm, F1.0
Rezoluție senzor
384×288; 17 μm(pixeli)
Senzitivitate termală<35 mK
Rezoluție display 1.024×768 (pixeli)
Câmp vizual
10,66×8,00 (°)
Câmp vizual
19 (m/100 m)
Magnificație optică 2,3x
Digital zoom
1x, 2x, 4x
Tip baterie
reîncărcabilă Li-Ion
Durata bateriei
până la 8 ore
Lxlxh
198 × 68 × 63 mm
Greutate
430 g
Moduri culoare
Alb-Cald, Negru-Cald, Roșu
Găsiți articolul în magazinul SCH JAGD
din Reghin, Tel.: 0752-026.251,
și pe www.armevanatoare.ro
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ECHIPA A.G.V.P.S. DIN ROMÂNIA –
PERFORMANȚE VALOROASE
ȘI PREZENȚĂ ONORABILĂ LA CEL
DE-AL 19-LEA CAMPIONAT MONDIAL
„CARNIVOROUS ARTIFICIAL BAIT
SHORE ANGLING WORLD
CHAMPIONSHIP - 2022”
CRISTI ALBU
Cea de a-19-a ediție a campionatului mondial de pescuit
la păstrăv cu năluci artificiale s-a desfășurat anul acesta în
Italia. Gazda evenimentului a fost orașul Campobasso din
regiunea Molise. Un număr de 62 de pescari din 14 țări s-au
întrecut timp de două zile pe răul Biferno pentru a stabili
cele mai bune 3 echipe naționale și cei mai buni 3 pescari
de păstrăv cu năluci artificiale din lume.

a Campionatul Mondial din Italia, ca de altfel în toți anii și la
toate campionatele mondiale,
A.G.V.P.S. din România a fost invitată
oficial de F.I.P.S.-ed să participe, având
în vedere că A.G.V.P.S. din România
este membră a C.I.P.S. din 1957.
A.G.V.P.S. din România a înscris la
această competiție mondială o delegație
formată din cei mai valoroși cinci concurenți și căpitani selectați în Campionatul de Spinning de pe Mal 20202021, organizat de Liga Română de
Spinning, membră a A.G.V.P.S. din România, o echipă cu un mix de experiență
și tinerețe, în următoarea componență:
Cristian Trombițaș - campion național
la zi, Attila Kerekeș - vicecampion național la zi, Paul Maluțan - multiplu
campion național, Roberto De Bortoli
- campion național 2019, și rezerva lotului, Alexandru Blaga - locul 5.
Aceștia au fost asistați și îndrumați
de o echipă formată din patru runneri
formată din Pavel Maluțan, Raul Groza,
Aron Jakab, Cozmin Cristea și căpitanul
cu rol de runner, Danny Moldoveanu
Iată ce ne-a transmis Danny
Moldoveanu despre desfășurarea competiției și evoluția echipei.
România a participat pentru a treisprezecea oară la această competiție
mondială, iar echipa a ajuns miercuri
noaptea și a fost pe apă joi dimineață.
Prima mare surpriză au furnizat-o organizatorii, cele 4 sectoare ale pistei fiind
amplasate pe 14 km de râu, situație în
care multe echipe, venite cu o singură
mașină, nu se puteau antrena corect și
desigur aveau probleme logistice mari.
Pe parcursul zilei, băieții noștri au trecut
prin toate cele 4 sectoare, au evaluat standurile și au adunat informații, care urmau să ne fie de folos în următoarele zile.
Festivitatea de deschidere a pregătit
o surpriză frumoasă, echipa noastră fiind salutată de români din Italia, la tot
pasul, singurele două țări care au avut
galerii fiind România și, desigur, Italia.
Primul șoc major a avut loc vineri,
în antrenamentul oficial. Apa răului Biferno a crescut cu aproape 40 de cm,
iar peștii pregătiți pentru antrenamente
au fost păstrăvi curcubei de talie mare,
peste 250-300 de grame, situație pe
care noi nu ne-o doream. Biferno deMAI 2022 | 21

Echipa A.G.V.P.S. din
România - performanțe
valoroase și prezență
onorabilă la
campionatul mondial
venise aproape impracticabil pentru
pescuitul la păstrăv, dovadă fiind și numărul mic de capturi reușite de lot. Informațiile pe care am reușit să le adunăm au fost parțiale și ne pregăteam
de prima zi de concurs cu o oarecare
neliniște. Popularea oficială a fost însă
făcută cu pești de talie mai mică, 150200 de grame, aspect care ne-a dat încredere în șansele noastre de sâmbătă.

Prima zi de concurs
Odată ajunși pe apă în ziua concursului, ne-a venit inima la loc, apa râului
scăzuse cu 20-30 de cm și arăta că o
Zetea de la noi, dar mai mare. Eram
gata pentru cele 4 manșe din ziua I-a,
însă mondialul a început cu o întârziere
de aproape o oră, din cauza unor probleme tehnice ale organizatorului. Primele două manșe au adus și primele
rezultate pozitive, românii au fost constant în jumătatea superioară a clasamentului și începeau să fie surpriza
mondialului. Manșele 3 și 4 au mers la
fel de bine și am încheiat ziua pe un
loc 3 la general, după țara gazdă - Italia
și locul al doilea, Slovacia. Un loc pe
care ni-l doream cu toții. Am depășit
Polonia, Cehia și Bulgaria, țări care ținteau un loc pe podium. Poziția din clasament ne punea însă la muncă, eram
în cărți pentru medalii în ziua a II-a,
iar lotul era mai montat și unit ca niciodată. A urmat o după-amiază în care
băieții au luat la pas fiecare sector și au
re-evaluat fiecare loc de pescuit împreună, ca o adevărată echipă.

și ne dăm seama că suntem la limită,
pe drumul cel bun, dar la limită…

Final de Mondial
Am ajuns la momentul când se
trage linie. La individual avem 3 sportivi pe prima pagină, Cristian Trombi-

Ziua a doua
A început cu un obiectiv clar, trebuia să ne îmbunătățim rezultatul zilei
de ieri. Un obiectiv greu, având în vedere că jucătorii români aveau în spate
câte 2-3 „spioni”. Rezultatul din prima
zi ne-a transformat într-o țintă pentru
primele 6 echipe din clasamentul intermediar. România a venit ca outsider
și amenința echipele de top, slovacii,
polonezii și italienii având constant câte
un om în spatele băieților noștri. Întrun fel am fost flatați, însă știam că nu
puteam greși.
După un început mai greoi, băieții
și-au intrat în mâna și au început să se
ridice în clasament, câștigând manșe
strategice și adunând cât mai puține
penalități. Facem calcule intermediare
22 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

CLASAMENT FINAL/ECHIPE
1. Italia
2. Slovacia
3. Polonia
4. România
5. Bulgaria

țaș pe locul 6 mondial, Paul Maluțan
pe 10 și Roberto De Bortoli pe 11. Un
rezultat excelent, pentru prima dată
echipa României reușește să lege două
zile bune și să avanseze din zona de
pluton, punând în gardă granzii spinningului la păstrăv.
În clasamentul pe țări terminăm
ziua a doua, din nou, pe locul 3, îi depășim pe Slovaci la limită, însă ne depășesc
polonezii și italienii. Ne luptăm în trei,
pentru ultimele două locuri de pe podium, cu Slovacia și Polonia. Suntem la
mâna rezultatelor fine și din păcate terminăm Mondialul pe un dulce-amar loc
4. Un loc 4, care reprezintă cel mai bun
rezultat al lotului național din istoria
participărilor la Campionatul Mondial,
dar de care nu ne putem bucura pe deplin, un loc 4 pe care îl luăm, dar pe care
nu îl simțim ca fiind al nostru pentru că
noi considerăm că meritam mai mult.
Am fost mai sus, ne-am bătut de la egal
la egal cu granzii spinningului la păstrăv,
și, cum zic americanii, ...we gave them a
good run for their money.
Avem un lot care s-a apropiat semnificativ de treptele podiumuluiu, echipa
ieșind din zona de pluton. Rămânem cu
o abordare diferită, care a confirmat, obținând un rezultat solid, care ne spune
că suntem pe drumul cel bun. Urmează
2023, la noi acasă…!

Echipament

Tehnică

Pescuitul din caiac (I)
Text și fotografie A. C. MANU

Un stil relativ mai nou în pescuitul zilelor de azi, pescuitul din caiac, câștigă tot mai mulți
adepți mai ales în rândul pescarilor din generația mai tânără, deși nu puțini sunt și cei de
vârstă medie și mai înaintată care cochetează cu acest stil care, încet, dar sigur poate
constitui o așa-zisă „provocare la modă”, dacă ne este permis să spunem astfel.

F

aptul are o serie întreagă de aspecte care se pot constitui în
avantaje, deloc de neglijat
atunci când vine vorba despre un pescuit ”mai altfel”, un pescuit care te
poate aduce mai aproape de natură, un
stil care permite pătrunderea în locuri
naturale, altfel greu dacă nu chiar imposibil de ajuns, folosind bărcile, cu sau
fără motor, așa cum este tradiția și cazul de cele mai multe ori.
Dar să privim pe rând, fără pretenția de a trata exhaustiv subiectul, la cele
câteva aspecte principale, cele cu plus
dar și cele cu minus, pe care pescuitul
din caiac le oferă.
La prima categorie am putea începe
cu posibilitatea accesului în locuri în
care bărcile nu pot intra, nici chiar cele
cu vâsle, iar aici ne vom referi la locurile
cu apă foarte puțin adâncă, adesea fiind
locuri de trecere spre alte zone, acestea
fiind rămase de cele mai multe ori nederanjate, dat fiind accesul restricționat
către ele. Și tocami aceste locuri liniștite
sunt cele care promit rezultate spectaculoase la pescuitul diferitelor specii de
pești, mai ales de răpitori, precum
știuca, șalăul, bibanul sau somnul. Pescajul extrem de redus al caiacului permite trecerea prin acele „strâmtori” cu
adâncimea apei de-o șchioapă, pentru
a accesa apoi deschiderile de apă altfel
practic inaccesibile.

Continuând cu aspectele cu plus, faptul că pescuim practic de la nivelul apei
este un alt avantaj, libertatea de mișcare
și alegerea unghiurilor de lansare a nălucilor, în căutarea răpitorilor, fiind extrem de largă. Iar dacă nu sunteți un pasionat pescar de răpitor, caiacul vă poate
transporta cu tot cu echipamentul pentru pescuit staționar, în acele locuri izolate, în care foarte puțini pescari, ar putea
ajunge, locuri extrem de favorabile în
care veți putea să vă instalați standul.
Un alt aspect favorabil, deloc de neglijat, se referă la posibilitatea de transport a caiacului. Cu o greutate redusă,
cuprinsă de regulă între 18 și 30 de kg,
caiacul poate fi ușor manevrat de o sin-

gură persoană, poate fi montat ușor pe
capota sau portbagajul mașinii, și poate
fi ușor transportat de la mașină până
la apă și înapoi la mașină, după terminarea partidei de pescuit. Tot datorită
gabaritului și greutății reduse, caiacul
poate fi ușor pregătit și depozitat pe
perioada iernii, fără a necesita operațiuni deosebite de întreținere.
La capitolul dezavantaje, am putea
enumera în primul rând faptul că fiind
foarte aproape de suprafața apei, șansele de a ne uda sunt ridicate, dar echipamentul adecvat dar și modelul de caiac ales, ne pot proteja destul de bine
de apă.
Un alt dezavantaj este acela că deplasarea pe apă pentru pescuit este mult
îngreunată și practic nerecomandată în
condiții de vreme nefavorabilă, ce induce
valuri și ape învolburate. Aici ne referim
strict la modelele destinate pescuitului,
pentru că există o altă serie de modele
de caiace destinate sporturilor nautice,
precum cele pentru râuri cu un curent
rapid și puternic și obstacole submerse,
cascade și repegușuri, precum și caiace
pentru deplasarea pe mare sau ocean.
Vom reveni într-un număr viitor al revistei despre modelele clasice de caiac pentru pescuit și alte aspecte legate de acest
subiect. Fir întins și ape liniștite!
- va urma –
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De sezon

Pescuit cu muscă artificială

La păstrăvi (I)
Text și fotografie MAC
Luna lui Florar a debutat cu vreme relativ frumoasă,
diminețile reci dar senine confirmând încă anotimpul
primăverii, iar soarele amiezii aducând suficiente grade
Celsius cu plus, pentru a pune în valoare frumusețea
florilor de cais și verdele proaspăt al frunzelor tinere.
Frontul de precipitații anunțat pentru finele primei
săptămâni din mai va crește probabil debitul râurilor
dar puterea anotimpului tânăr va avea grijă să mențină
echilibrul atât de necesar al naturii.

S

ezonul la păstrăv s-a deschis
deja de mai bine de o lună, și
cum probabil au mai fost și alți
pasionați care au testat deja undele cristaline ale apelor de munte, am ieșit pe
valea Asăului, aflată în grija și gosdpodărirea A.J.V.P.S. Bacău, Clubul
Comănești, pentru o încercare la un
pescuit de păstrăv. Vremea frumoasă,
dar încă destul de rece, ne-a oferit o zi
minunată de primăvară, chiar dacă sus
pe vale vegetația abia dacă aducea primele semne de primăvară după anotimpul rece, trecut deacum în amintire.
Și pentru că răspunsul păstrăvilor
a rămas în așteptare, cu toate încercările la diferite modele de nimfe și arti24 | VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

ficiale ude, conduse cu răbdare în coloana apei, în locuri care de altfel promiteau, am păstrat imaginea deosebit
de frumoasă a locurilor și am trecut să
revizuiesc, în memorie, câteva dintre
concluziile experiențelor din anii trecuți, legate de „ce”, „unde” și „cum”,
atuci când pornim pe cărările apelor de
munte, în căutarea pistruiaților.

„Citește apa”
Era unul dintre îndemnurile cu care
se deschidea o carte dintre cele citite în
perioada primilor ani de pescuit la păs-

Observarea generală
a zonei în care
pescuim și pe care apoi
o vom îmbogăți cu detaliile
locurilor de pescuit pe care
le vom aborda în partida
noastră, permite formarea
unei imagini de ansamblu
și, ulterior, concentrarea
pe detaliile importante,
ajutând la crearea unei
strategii, dacă o putem
numi astfel,
în abordarea partidei
respective.

trăv, și nu numai, subliniind importanța
observării configurației albiei râului, a
curentului, a potențialelor locuri de adăpost și de hrănire ale peștilor.
Observarea generală a zonei în care
pescuim și pe care apoi o vom îmbogăți
cu detaliile locurilor de pescuit pe care
le vom aborda în partida noastră, permite formarea unei imagini de ansamblu și, ulterior, concentrarea pe detaliile
importante, ajutând la crearea unei
strategii, dacă o putem numi astfel, în
abordarea partidei respective. Ne vom
deplasa de la un loc la altul, având permanent în minte the big picture, și exploatând și punând în practică, cu
fiecare pas cu care avansăm, cele învățate din experianța anterioară, fapt ce
sporește considerabil șansele reușitei.

Locuri ce promit
Configurația râului, așa după cum
bine știm cu toții, se modifică de la un
loc la altul, atât în ceea ce privește adâncimea apei, viteza curentului, natura și
structura substratului albiei și așa mai
departe. Având în vedere aceste elemente, putem enumera câteva locuri
specifice, pe care, printre altele, le întâlnim de-a lungul zonelor în care căutăm
păstrăvii în apele de munte, locuri care
promit, sau cel puțin așa considerăm,
capturi ce vor anima ziua de pescuit.
În curentul apei - este una dintre
zonele cel mai adesea întâlnite pe râu,
acolo unde apa curge cu destulă rapiditate peste substrat, și în care putem găsi
și bolovani ce ies spre suprafața apei. Aceștia, cu cât sunt mai voluminoși cu atât
vor genera un „ochi” de apă mai mare și
mai accentuat în spatele lor, creând un
loc numai bun și pentru adăpost dar și
pentru hrănire, un loc în care păstrăvii
pot aștepta, la adăpost de puterea curentului apei, hrana ce vine din amonte. Din
aceste locuri pistruiații își vor arăta lucirile de argint pentru a culege o artificială

TRATAȚIE PENTRU PĂSTRĂVI
Nimfa Prince - Prince nymph, este
una dintre nimfele artificiale de succes în
pescuitul la muscă. Inițial a fost confecționată de Doug Prince, de unde îi vine și
denumirea, și era nelestată. Ulterior, odată
cu folosirea tot mai frecventă a mărgelelor
aurii de lestare, Prince nymph, a căpătat o
nouă alură și a devenit și mai populară în rândul
muscarilor.
Capul nimfei este din mărgică aurie, abdomenul este confecționat din pană
de păun iar aripile și coada bifurcată, din barbule din pene - albe și maron, de
gâscă, corpul fiind cerclat cu fir de lamé auriu. Nu foarte greu de confecționat,
nimfa Prince, poate oferi oricând o reală tentație pentru păstrăvi!

oferită cu îndemânare, fie în masa apei
sau chiar în aproiperea substratului, dacă
este vorba despre o muscă udă sau de o
nimfă, fie într-un salt spectaculos pentru
a culege artificiala uscată, singură sau din
tandem, ce vine pe unde, la suprafața
apei. Același lucru se întâmplă și dacă în
curentul apei se află și alte feluri de structuri submerse, precum o cioată sau un
trunchi de arbore, rămase cine știe de
când, în vadul apei.
Dar despre alte locuri ce promit, precum cele aflate în apropierea malurilor,
în bulboane și pe întinsuri, vom reveni
într-un număr viitor al revistei.
– va urma –
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Pescuit la răpitori

Reglaj fin extrem,
performanțe extreme (II)
Text și fotografie ANDREI ZABET
N-am mai realizat de ceva vreme un proiect de reglaj fin/tuning care să mă entuziasmeze
atât de mult precum recenta modificare a noului Zillion. Pe de o parte avem noul Zillion
SV TW G model 2021, votată mulineta anului la ICAST în Statele Unite, iar pe de altă
parte avem o sumedenie de componente de tuning aftermarket, produse fie de către divizia
de tuning oficială Daiwa, SLP Works (SportLife Planets), fie de către firme de tuning
recunoscute, precum Office ZPI care, în opinia mea și nu numai, produceau cei mai
performanți rulmenți ceramici din lume, celebrii SiC BB.

C

ulmea este că am căutat ceva
mulineta asta, fiindcă varianta
JDM, mai ieftină și mai ușor de
găsit, are drive gear-ul din duraluminiu,
în timp ce modelul de față, produs în
Thailanda pentru piețele nord-americană și europeană, are angrenaje produse integral din bronz, ceea ce-i spo-

rește durabilitatea și fiabilitatea în timp.
Chiar și așa, aceasta va fi o mulinetă de
șalău, pentru pescuit cu monturi lestate
între 3 și 7 grame, offset-uri, jiguri, voblere vibration precum Jackall TN, cicade și alte năluci destinate șalăului. Nu
are ce-i trebuie pentru ca să fie o mulinetă de știucă, asta doar dacă dați la

știucă la fel ca la șalău, cu „chițimii” și
alte plastice mici, ceea ce pentru mine
nu este o opțiune, fiindcă așa ceva nu dă
rezultate pe măsura așteptărilor, în opinia mea.

Inovații din fabrică,
dar și after market
Se pare că noul Zillion vine cu o serie
de inovații care-i fac până și pe posesorii
de mulinete Steez să caute angrenajele
Hyperdrive Digigear prezente, deocamdată, doar în acest Zillion și în Steez Limited Edition 2021. Și asta deoarece
pentru prima dată în istorie, se pare că o
mulinetă Daiwa se simte în recuperare
ca o mulinetă Shimano, iar noile angrenaje redesignate total sunt responsabile
pentru acest câștig de fluiditate. Noul
tambur cu tuning SV Boost reprezintă
și el un punct de atracție în sine, deoarece promite lanseuri mai lungi, spre deosebire de vechii tamburi SV. Mulineta
are 8 rulmenți din fabrică, iar eu voi duce
numărul acestora la 12, fiindcă manivela
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originală vine cu doar câte un rulment
pe knob, iar worm gear-ul level windului are bucșe din plastic la ambele capete. Îi voi face și un tuning optic, și voi
merge pe o schemă de culoare în ton cu
mulineta: negru și argintiu. Adică, manivela SLP din carbon va primi un set
de mânere argintii din plută îmbrăcată
în cauciuc, tot SLP, iar star drag-ul SLP
va fi argintiu, asemenea capacului cast
controlului. Dincolo de tuningul vizual,
câștigul de performanță va fi predominant, fiindcă tamburul va primi rulmenții ceramici SiC BB de la Office ZPI, avem
upgrade-ul celor 4 rulmenți suplimentari, iar greutatea modelului Zillion american/european va scădea, datorită componentelor de tuning ultra-ușoare din
carbon și plută - manivela cântărește numai 8 grame, iar mânerele, câte 4,5
grame fiecare (5 grame cu căpăcelul aferent).

Când rezultatul final
întrece așteptările
În urma tuningului, mulineta a pierdut 5 grame din greutate, ceea ce o apropie la doar 10 grame de versiunea JDM,
pentru piața japoneză, cu angrenaje din
duraluminiu, însă această variantă va fi
superioară ca durabilitate și fiabilitate
în condițiile de pescuit de la noi. Tot
după tuning a câștigat 4 rulmenți (pentru un total de 12), dintre care doi speciali
HRCB-740ZHi (high resistant corrosion
bearings) la capetele worm gear-ului (levelwind), din stoc mulineta venind cu
bucșe din plastic, iar alți doi rulmenți în
knob-urile manivelei.

Zillion 21 a primit și cei mai buni rulmenți ceramici produși vreodată pentru
mulinetele de casting, este vorba de
Office ZPI SIC-BB 10-3-4 mm. Pe scurt,
aceștia nu sunt doar unii dintre cei mai
performanți, ci și cei mai silențioși ceramici, ideali pentru lanseuri lungi cu năluci din clasele de greutate 3-15 de grame
și până la 30 - 40 de grame. De asemenea, mulineta a fost dotată cu o manivelă
de carbon de 95 mm, extrem de ușoară,
cu knob-uri din plută îmbrăcată în cauciuc natural de culoare argintie, toate
aceste piese fiind marca SLP Works și
„Made in Japan”. Stardrag-ul a fost

schimbat cu unul tot SLP Works, silver.
Capacul cast controlului (zero adjuster)
a fost schimbat cu unul argintiu, tot
Daiwa, ca să completeze tuningul optic
în culorile argintiu-negru. În procesul
de tuning am folosit și alte bucșe de spațiere la levelwind, recomandate de Hedgehog Studio în cazul upgrade-ului la kitul de rulmenți, și cu asta am încheiat
mai repede decât mă așteptam acest proiect de tuning special. De asemenea, veți
putea urmări tot procesul de tuning
într-un viitor episod video din seria TNT,
pe canalul de YouTube, Pescuit la răpitor
de la A la Z.
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Tehnică

Pescuit staționar
Câte ceva despre plătică
Este cea mai răspândită specie de
ciprinide din Europa, datorită prolificității sale deosebite, precum și adaptării la temperaturi relativ scăzute, necesară eclozării icrelor. Modul de
hrănire este omnivor, baza hranei constând din zoobentus: moluște (lamelibranhiate, crustacee) amfipode, copepode, ostracode, insecte (tricoptere,
larve de chironomide) și, de asemenea,
din plante (alge).
Trăiește în bancuri, iar în această
perioadă de reproducere se manifestă
dimorfismul sexual al speciei, pe partea
superioară a corpului masculilor apărând o erupție de „tuberculi nupțiali”
cornoși, de culoare albă, ca la multe
alte ciprinide.

Pescuitul plăticii la feeder

Pescuit recreativ
la plătică
Text și fotografie MUGUREL IONESCU
Vântul adie domol printre crengile înverzite, iar arborii
și-au scuturat ultimele petale ale florilor, pregătindu-se
de anotimpul călduros care se apropie. Oglinda apei se
încrețește ușor, dându-ne semne, prin inele concentrice,
că viața subacvatică a intrat în ritmul normal. Ultima lună
a unei primăveri capricioase poate să ne aducă satisfacțiile
cărora le-am cam dus dorul până acum, încercând o partidă
de pescuit recreativ la plătică.

N

e aflăm în plină perioadă de
prohibiție a pescuitului în
apele naturale, legiferată prin
Ordinul 57/675, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului, apelor și pădurilor,
privind stabilirea perioadelor și zonelor
de prohibiție a pescuitului precum și a
zonelor de protecție și refacere biologică
a resurselor acvatice vii în anul 2022,
publicat în M.O. nr. 295/25.03.2022.

Totuși, ne rămâne o alternativă. Prin
Art. 12 din ordin se stabilește că „Prevederile prezentului ordin nu se aplică
unităților de acvacultură”. Bazându-ne
pe acest articol și pe unele strategii
adoptate de administratorii unor astfel
de bazine piscicole, vom putea programa o partidă de pescuit, fără încălcarea legii. Și, pentru a ne asigura succesul, ne vom adapta sezonului și vom
căuta plătica.

Una dintre cele mai eficiente metode de pescuit a plăticii este pescuitul
la feeder. Pescuitul la feeder este o tehnică specifică, practicată cu un echipament dedicat, denumirea provenind
din limba engleză. Verbul „to feed” înseamnând „a hrăni”, „feeder” referinduse la suporturile folosite pentru nadă.
Se folosesc vergi speciale, cu lungimea, de 3,60-4,20 m, formate din trei
tronsoane. Specifică vergii este rezerva
mare de putere stocată în al doilea tronson și numărul mare de inele, ce permit
o distribuire progresivă a tensiunii în
blank.
Al treilea tronson poate fi echipat
cu vârfuri de diferite puteri (Light, Medium sau Heavy) cu diferite acțiuni,
după distanța la care dorim să efectuăm aruncarea sau după dimensiunea
peștilor vizați. Vom folosi mulinete speciale, dedicate acestei tehnici, sau mulinete universale.
Pentru montura din capătul liniei,
cosulețele-feeder, năditoarele method
sau tip arc cu tijă centrală, au scopul
de a transporta nada pe substrat, la distanța la care pescuim. În continuarea
acestora sau în derivație va fi legat și
cârligul cu momeală.

Pentru montura
din capătul liniei,
cosulețele-feeder,
năditoarele method sau tip
arc cu tijă centrală, au scopul
de a transporta nada pe
substrat, la distanța la care
pescuim. În continuarea
acestora sau în derivație va
fi legat și cârligul cu
momeală.
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În ceea cea privește nada, la baza pescuitului la feeder stă folosirea groundbaiturilor, având în compoziție tipuri de
făină, de pesmet, spărtură de cereale,
arome, coloranți sau îndulcitori. Momelile sunt diverse, larve, râme, cereale de
diferite tipuri, boilies, pelete sau momeli sintetice, cu diferite arome și de
diferite dimensiuni, de tip „pop-up”

Pentru reușita unei partide
de pescuit
În primul rând este nevoie de o pregătire minuțioasă a echipamentului, iar
dacă accesul la apă nu se poate face cu
un mijloc auto, în care putem să aruncăm, claie peste grămadă, tot felul de
lucruri utile și inutile, această pregătire
trebuie să fie și foarte selectivă. Astfel
vom putea amenaja un stand de pescuit,
rapid și eficient, cu tot ce trebuie pus în
ordine, sub control și la îndemână.
Scăunelul pliant, nu prea mare, dar
destul de comod, ne va permite o poziționare confortabilă și o reacție promptă la sesizarea mișcărilor.
Măsuța pliantă va ajuta la așezarea,
în ordine și la îndemână, a liniilor de
rezervă, cutiuțelor cu momelilor folosite, borcănelelor, flacoanelor și miniaccesoriilor necesare (croșetă, cleștișor,
pensă, degorjor, etc.). Ea va proteja și
recipientul cu nadă, instalat în apropiere, husele pliate și diversele recipiente, pline sau goale.
Diversele stative-suport pentru
vergi vor fi montate în poziții care să
asigure accesul facil și manevrabilitatea
vergilor de pescuit.
Vergile de pescuit vor fi alese conform stilului adoptat, se vor monta și
se vor așeza, pregătite, pe stative.
Minciogul va fi desfăcut, pentru
orice eventualitate, și pus, de asemenea,
la îndemână, lângă recipientul cu apă
pentru spălarea mâinilor, după utilizarea nadei sau manevrarea capturilor.
Cu pregătirile făcute, informațiile actualizate și o vreme acceptabilă pentru
această lună, vom beneficia de o partidă
reușită de pescuit recreativ la plătică!

GASTRONOMIE PESCĂREASCĂ

SARAMURĂ DIN PLĂTICĂ
MAMA PAȘA

Plătica este foarte apreciată ca partener în partidele de
pescuit, dar este mai puțin căutată pentru calitățile sale
gastronomice, având carnea fadă, fără grăsime, și multe
osicule. Totuși, folosind ingrediente potrivite și rețete
consacrate, localnicii zonelor piscicole tradiționale
o pot transforma într-un preparat culinar deosebit.
Ingrediente: 4-5 plătici potrivite, 5
roșii, 3 ardei grași (unul roșu, unul galben și altul verde), o căpățână de usturoi, o legătură de ceapă verde, 1-2 ardei
iuți, piper boabe, ulei, oțet, sare, pătrunjel proaspăt pentru aromă și ornat.
Preparare: se curăță peștii de solzi,
se eviscerează, se înlătură capetele și
se crestează transversal, de-a lungul
coastelor, după care se pudrează cu sare
și se lasă o jumătate de oră. Se rânduiesc peștii pe grătarul încins și se frig pe
o parte, după care se întorc și pe cealaltă

parte, până se rumenesc uniform. După
pești, urmează roșiile și ardeii grași. Se
pune o cratiță cu apă la fiert, iar după
ce clocotește, adăugăm peștii, roșiile și
ardeii tăiați rondele, ardeii iuți feliați,
usturoiul mărunțit, ceapa tocată, piperul boabe, sare, dacă mai trebuie, acoperim cu un capac și oprim focul.
Servire: se servește rece, ornată cu
pătrunjel verde, cu mămăliguță caldă
sau pâine de casă, însoțită de un păhărel
de rachiu de mere sau de un pahar de
vin alb sec/demisec. Poftă bună!
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Tehnică

Pescuit pe râu

Secretul mustăcioșilor
Text și fotografie DORU DINEA
Chiar dacă a mai șchiopătat, în anumite zile, cu temperaturi mai zgârcite, primăvara și-a
întins aripa caldă peste cuprinsul naturii. Vrăbii și pițigoi au început să forfotească în mare
larmă prin copacii, din zi în zi, mai bogați în firave frunzulițe. Se țes cu spor covoarele de
iarbă iar verdele crud a prins să cucerească întinderea câmpiei.

D

upă o perioadă de timp când
apele au fost crescute și mai
opace, râul este, din nou, la
cote scăzute iar apele sunt limpezi. Mai
erau doar câteva zile până când începea
perioada de prohibiție la pescuit în
apele naturale și aveam încă șanse pen-

tru a încerca vigilența peștilor răpitori
la nălucile din dotare.

Dimensiunea nălucilor
Descoperirea și reușita pe care
le-am avut au fost o pură întâmplare.
Deoarece, la o primă partidă de pescuit

la spinning, am observat atacuri de
pești răpitori către și la suprafața apei,
am încercat cu voblere de tip minnow,
de 5 și 6 centimetri lungime. Pentru că
nu avusesem decât un singur țac și nici
o captură, am schimbat și am montat
un vobler, tot tip minnow, dar de 3,8
centimetri lungime. Recuperând năluca cu o viteză, în general, rapidă, am
început să prind avăței, cu greutățile
cuprinse între 300 și 600-700 de
grame bucata.
Am încercat și alte voblere tip minnow, unele DR, altele SDR, tot de lun-

Am încercat și alte
voblere tip minnow,
unele DR, altele SDR,
tot de lungimi mici, între
3,5 și 4 centimetri, și am
reușit să am atacuri și
capturi de avăței și la
acestea, bineînțeles toți
peștii fiind eliberați.
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gimi mici, între 3,5 și 4 centimetri, și
am reușit să am atacuri și capturi de
avăței și la acestea, bineînțeles toți peștii fiind eliberați.

Tactică nouă, capturi noi
La un moment dat, am zis să
schimb tactica și, cu vârful lansetei
orientat către apă, am recuperat voblerele de tip minnow, de lungimi mici, în
special, pe lângă dalele de beton din
maluri, pietrele masive sau orice alte
structuri din apele canalului. Nu mică
mi-a fost mirarea atunci când, nu după
foarte mult timp, am avut un atac mai
dur și, după un drill palpitant, am adus
la mal un somotei. Și asta după ce, la
alte partide de pescuit, încerasem cu
tot felul de alte năluci, dar de dimensiuni mai mari, iar mustăcioșii mă refuzaseră categoric.

„Secretul” mustăcioșilor
Descoperind, dacă pot să zic așa,
micul „secret” al mustăcioșilor, am pescuit cu voblere minnow, de 3,8 și 4 centimetri lungime, în special cu cele de
tip DR și SDR, adică cele cu barbeta
mai lungă, și care au putut evolua la o
adâncime mai mare. Oricum, au fost
perioade de timp, în special la orele
prânzului, iar soarele era mai generos,
când mustăcioșii au fost activi și între
ape, nu neapărat în apropierea substratului.
În general am executat o recuperare
cu o viteză mică sau medie, cu pauze în
recuperare de două-trei secunde. Aceste
pauze le executam după ce efectuam
câte o recuperare de unu sau doi metri
de fir. De obicei, atacurile mustăcioșilor
s-au produs în pauzele dintre recuperări, atunci când năluca a fost, oarecum, statică. Când încercam să reiau
recuperarea, voblerul părea că se agățase de ceva și abia după câteva secunde
peștele își făcea simțită prezența la capătul firului. Totuși, un lucru bun, chiar
dacă nu mă prindeam la timp și nu executam înțeparea cât mai rapid, nu am
avut probleme, și toți mustăcioșii care
au atacat nălucile nu au scăpat în drill.

Drill-uri palpitante și Happy End
În zbor, pe aripi de zefir, primăvara
mângâie gingaș întinderea câmpiei. La
un meniu, dacă pot să spun așa, mai
puțin obișnuit, mustăcioșii și-au făcut,
până la urmă, simțită prezența și au
onorat cu drill-uri palpitante ultimile
mele două partide de pescuit la spinning, înainte de închiderea sezonului
de primăvară. Drept mulțumire pentru
prezența lor, toți mustăcioșii și-au recăpătat libertatea în apele râului.
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Muscărit Echipament
Bocancii pentru
muscărit

Foto: ANDREI ZABET

ALEX CODRESCU

După ce am văzut în numărul anterior al revistei
combinezoanele pentru muscărit, ne vom opri de data
aceasta asupra bocancilor/ghetelor destinate pescuitului în
apele de munte. Acest accesoriu poate fi folosit în
combinație cu acele combinezoane cu ”ciorap”, care nu au
fost confecționate cu cizmă.

M

odelul de combinezon cu
ciorap oferă posibilitatea de
a aleage modelul preferat de
bocanc/gheată pentru mersul prin apa
râurilor de munte. Noile modele de
ghete au o serie de caracteristici superioare nu numai în ceea ce privește
designul și calitatea materialelor de fabricație din care sunt confecționate, dar
mai ales în concepția pe ansamblu, ce
oferă un suport ergonomic sporit pentru talpa și glezna piciorului. În același
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timp, noile materiale oferă o rezistență
sporită la umiditate și abraziune, făcând posibilă o aderență și implicit o
tracțiune superioară pe substratul adesea alunecos al apelor de munte.
Pentru a putea face alegerea corectă, în funcție de preferințele personale, să vedem câteva dintre caracteristicile modelelor puse la dispoziție pe
piața de specialitate. Dacă partea superioară a ghetei este concepută în toate
cazurile pentru a oferi suport efectiv

gleznei, iar branțul oferă suficient efect
de amortizare a șocurilor, talpa bocancului este cea care face marea diferență
dintre modele, mai precis materialul
din care aceasta este confecționată, împreună cu textura și configurația suprafeței aderente la substratul exterior pe
care pășim.
Cauciucul și alte combinații ale
acestuia cu diferite materiale sintetice,
este folosit cel mai adesea la confecționarea tălpilor bocancilor pentru pescuit. Oferă o rezistență sporită și durabilitate extinsă, permițând configurarea
structurii interioare a tălpii în vederea
absorbirii cât mai eficiente a șocurilor
în timpul deplasării, dar și a alegerii
modelului de zimți/crampoane pentru
aderență și tracțiune pe care talpa le
are. Toate aceste caracteristici, oferite
de folosirea cauciucului și a derivatelor
sale, permit practic folosirea bocancilor
cu talpă din aceste materiale, într-o varietate mult mai largă de condiții de teren, pe care le întâlnim pe malul apei.
Pâsla a fost și probabil va rămâne
materialul tradițional, dacă îl putem
numi astfel, folosit inițial la confecționarea tălpilor bocancilor pentru muscărit. Pâsla oferă o aderență bună pe
substratul uscat de pe malurile apei dar
și pe pietrele alunecoase ale râului, acoperite cu alge sau mușchi, este un material silențios ce absoarbe foarte bine
șocurile dar și zgomotul la mersul pe
pietre și la deplasarea prin apă, calități
deosebit de folositoare mai ales atunci
când vrem să ne apropiem în liniște de
locurile unde se adăpostesc păstrăvii.
Pe de altă parte, structura poroasă/fibroasă a pâslei o face mai puțin utilă
pe locuri nisipoase, cu mâl sau acoperite cu start consistent de alge ude, cu
care se poate impregna, fiind mult mai
greu de curățat la finalul partidei de
pescuit, motiv pentru care talpa din pâslă a fost interzisă, în anumite zone, de
autoritățile în domeniu, pentru a preveni și evita contaminarea și răspândirea unor specii invazive de scoici, crustacei și chiar pești, ce s-ar putea
transfera în locuri noi, purtate pe talpa
din pâslă.
Talpa interschimbabilă, relativ
mai nouă în domeniu, permite folosirea
mai multor tipuri de tălpi, pe suportul
aceluiași bocanc. Configurația zimților
sau prezența crampoanelor pe tălpile
interschimbabile permite folosirea acestora într-o varietate largă de condiții,
în funcție de locul/substratul pe care ne
deplasăm. Este drept, costă mai mult
dar se pare că răspund pe deplin așteptărilor!

De prin magazine
ABREVIS

MG CARP

Noutăți

PASTĂ SOLUBILĂ PORUMB

Jointed Claw 178, acum
și în culori „europene”!

Compania japoneză Gan Craft a devenit cunoscută la nivel global nu doar
prin lansetele de o calitate excepțională, ci și prin lansarea primului swimbait cu
evoluție în „S” din lume, acum mai mulți ani. Jointed Claw 178 este modelul
care a declanșat nebunia printre pescarii de bass și numai de pe mapamond, devenind unul dintre cele mai cunoscute, folosite și copiate swimbait-uri din istoria
acestei tehnici de pescuit aparte, care vizează exemplare record de bass dar și din
alte specii, cum ar fi știuca, somnul sau șalăul.
Este un swimbait de dimensiuni mici spre medii, cu o singură articulație, fără
barbetă, care în timpul recuperării are o evoluție sinusoidală. Disponibil în două
variante, lent-scufundător și plutitor, Jointed Claw măsoară 178 de milimetri și
cântărește doar 56 de grame (sau 2 oz.). Finisajele impecabile îi dau un aspect
natural în apă, iar evoluția incredibil de reală, asemenea unui pește-pradă care încearcă să scape de urmărirea unui prădător, declanșând atacurile știucilor și șalăilor.
Nou în România! Modelele 178 sunt disponibile acum și în culorile europene
și internaționale, cele mai populare: Northern Pike, Green Perch și Matte Tiger,
pentru un „match the bait”, cât mai apropiat cu peștii-pradă preferați ai șitucilor
din apele noastre. Aceste culori se recomandă a se folosi nu numai în anotimpul
cald și toamna, ci și primăvara, înainte și după perioada de depunere, când s-a
demonstrat că astfel de pattern-uri stârnesc agresivitatea știucii chiar și în condiții
dificile. Se pescuiește optim cu echipament de baitcasting din clasa Heavy și cu
nailon sau fluorocarbon între 16 și 20 lbs. (0,33-0,38 mm). Disponibil în magazinul fizic Abrevis, din București și online.
–www.abrevis.ro
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Pasta solubilă cu bază de porumb
are aceeași compoziție de ingrediente
ca și mixul pentru boilies. Diferența
constă în faptul că pasta solubilă nu se
fierbe, fapt ce îi conferă calități solubile/de dizolvare în apă mult mai rapidă decât biliesul clasic.
Pasta poate fi folosită atât pe momeala de la cârlig, boilies, pop-up, wafter, cât și pe plumb sau pe coșulețul năditor, folosit în montură. În plus, se
poate administra și în bulgării de nădire, pentru a momi peștii de talie mai
mică, sporind posibilitatea atragerii
peștilor de dimensiuni mari către momeala de la cârlig.
–www.mgcarp.ro

FISELA

Spinning Wizard Edge 2000
Edge reprezintă ultima inovație a brandului Wizard, specializat
în echipament și accesorii pentru pescuitul
răpitorilor. Corpul din
grafit acoperă un angrenaj solid, echilibrat,
care face mai comod pescuitul la răpitori pe parcursul
unei zile întregi.
Deși se încadrează într-o categorie
de preț medie, Wizard Edge are 5 rulmenți plasați în punctele cheie ale angrenajului, ceea ce înseamnă că o putem folosi și pentru năluci mai grele,
fără să avem grija deteriorării.
Edge se fabrică în trei mărimi, primele două 2000 și 4000 destinate
spinning-ului generalist, mărimea
5000 fiind ideală pentru pasionații
spinning-ului heavy, cu năluci mari.
Modelul 2000 cântărește cu puțin
sub bariera de ultralight a mulinetelor
de 200 g, ceea ce o plasează la limita
între clasic și ultralight spinning. Pe

tamburul principal, din aluminiu, vom folosi fire textile și
trebuie să apreciem buza
subțire a acestuia. Plasarea
spirelor pe o suprafață mai
mare înseamnă automat o
desfășurare mai facilă a acestora și, implicit, lanseuri la
distanțe mai mari. Designul este
unul care respectă culorile Wizard,
cu corp de culoare verde și ornamente
aurii, metalizate.
–www.fisela.ro
Specificații tehnice modelul 2000
• Capacitate: 0,20 mm/120 m;
• Greutate: 199 g;
• Raport recuperare: 5,1:1;
• Frană: frontală, cu reglaj micrometric;
• Număr rulmenți: 4+1;
• Construcție corp: Grafit;
• Tambur: aluminiu;
• Construcție tambur: Low Profile;
• Manivela robustă, prelucrată prin
tehnologia CNC;
• Knob cauciucat pe măner cu priză
excelentă în mulinare.
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IUNIE 2022
ZIUA

1 M
2 J
3 V
4 S
5 D
6 L
7 M
8 M
9 J
10 V
11 S
12 D
13 L
14 M
15 M
16 J
17 V
18 S
19 D
20 L
21 M
22 M
23 J
24 V
25 S
26 D
27 L
28 M
29 M
30 J

ÎNCEPUTUL PERIOADEI
FAVORABILE PESCUITULUI

0.31
1.23
2.15
3.09
4.02
4.51
5.43
6.35
0.27
1.19
2.10
3.03
3.51
4.42
5.34
0.31
1.23
2.15
3.07
3.49
4.41
0.27
1.18
2.10
3.02
3.49
4.40
5.33
6.25
0.35

5.37
6.29
7.20
8.14
9.05
9.53
10.45
11.17
6.24
7.15
8.07
8.49
9.40
10.32
11.25
6.45
7.37
8.29
9.20
10.12
11.04
4.29
5.20
6.12
7.04
7.51
8.43
9.35
10.27
5.24

11.15 16.49
12.07 17.40
12.50 18.32
13.42 19.24
14.35 20.15
15.26 21.09
16.18 22.02
16.09
11.41 16.43
12.33 17.34
13.25 18.26
14.16 19.17
15.07 20.09
15.51 21.01
16.43
11.49 17.25
12.40 18.16
13.31 19.07
14.23 19.52
15.14 20.43
16.06
10.09 16.05
10.51 16.52
11.43 17.44
12.35 18.35
13.47 19.27
14.39 20.19
15.30 21.10
16.22
10.23 16.45

Anunț gratuit –
maximum 15 cuvinte
Text anunț:
............................................................
............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
Data: ...................................................
Nume și prenume: ........................
............................................................
Tel: ......................................................
Anunțurile pentru mica
publicitate se primesc până în
data de 20 ale lunii curente,
pentru luna următoare!
Adresa redacției: A.G.V.P.S. din
România, București, Calea Moșilor
Nr. 128, Sector 2, Cod 020882
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FAZELE
LUNII

SOARE
RĂSARE APUNE

mica publicitate
VÂNZĂRI
Vând armă de vânătoare, mixtă, Sabatti, calibrul 12 / 7x65R, cu lunetă
Kahles 3-12x56, în stare perfectă.
Tel.: 0745-569.932

P.P.

5.31

20.57

Vând armă de vânătoare Merkel Suhl,
calibrul 16, împreună cu toc din piele.
Preț: 2.000 lei. Arad. Tel.: 0741-013.022
Vând armă de vânătoare Baikal, nouă,
calibrul 20, și cartușieră nouă.
Tel.:0727-925.827

L.P.

5.30

21.01

U.P.

5.30

21.03

L.N.

5.33

21.04

Vând armă de vânătoare marca TOZ,
calibrul 12, cu două țevi lise. Stare bună,
preț negociabil. Tel.: 0720-437.827
Vând armă de vânătoare cu țevi lise
jucstapuse, Haenel Suhl, calibrul 16, în
stare perfectă. Preț 5.500 lei, negociabil. Tel.: 0746-361.821

CUPON PENTRU ABONAMENT
LA REVISTA VÂNĂTORUL ȘI PESCARUL ROMÂN

PREȚ ABONAMENT 12 LUNI: 80 LEI
Cuponul este valabil în perioada 1 mai - 30 iunie 2022

NUME ......................................................................................
PRENUME ...............................................................................
Adresa la care doresc să primesc revista:
Strada ...................................................................................... Nr. .......
Bloc ...... Scara ...... Etaj ...... Apartament ...... Localitate ................
................................. Județ/Sector .................. Cod poștal ................
Telefon ..................... Data ........................ Semnătura .....................
Am achitat suma de ............................................................ în data de
.................................... cu ......................................................................
Ordin de plată nr. ............................................................................
Mandat poștal nr. ............................................................................
Poți primi acasă revista Vânătorul și Pescarul Român. Primești 12 reviste
consecutive începând cu luna următoare a celei în care ai făcut plata.
Completează cuponul alăturat și trimite-l împreună cu dovada plății
abonamentului (copia ordinului de plată sau a mandatului poștal) pe adresa:
A.G.V.P.S. din România, București, Calea Moșilor nr. 128, Sector 2, cod 020882.
Plata se va face în Contul RO23 RZBR 0000 0600 0066 7242 deschis la
Raiffeisen Bank - Agenția Moșilor. A.G.V.P.S. din România, C.I.F. nr. 24251140.

