Ordin nr. 418 din 02/06/2005
pentru aprobarea metodologiei de evaluare a trofeelor de vânat, în conformitate cu metodologia
Consiliului Internaţional de Vânătoare şi Protecţie a Vânatului
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 548 din 28/06/2005
În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. i), x) şi z) din Legea fondului cinegetic şi a
protecţiei vânatului nr. 103/1996, republicată,
în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) pct. II.2 şi ale art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului
nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:
Art. 1. - (1) În scopul evaluării trofeelor de vânat într-o concepţie unitară, se aprobă
metodologia de evaluare a trofeelor de vânat provenite de la toate speciile de faună sălbatică de
interes cinegetic, purtătoare de trofee din România, în conformitate cu metodologia Consiliului
Internaţional de Vânătoare şi Protecţie a Vânatului (CIC).
(2) Metodologia de evaluare a trofeelor de vânat, pentru fiecare specie de faună sălbatică de
interes cinegetic purtătoare de trofee, este prevăzută în anexele nr. 1-25 care fac parte integrantă
din prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Evaluarea trofeelor de vânat se face prin întocmirea fişelor de evaluare, după
modelele prezentate în anexele nr. 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 şi 22, de către comisiile de
evaluare a trofeelor de vânat, pentru toate exemplarele din speciile de faună sălbatică de interes
cinegetic purtătoare de trofee de vânat, recoltate de pe fondurile de vânătoare din România.
(2) Întocmirea fişelor de evaluare se face de către comisiile de evaluare a trofeelor de vânat, în
conformitate cu instrucţiunile tehnice privind evaluarea trofeelor de vânat, prevăzute în anexele
nr. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 şi 23.
(3) Încadrarea trofeelor de vânat, în funcţie de punctajul obţinut în urma evaluării, în categoria
trofeelor de vânat medaliabile este prevăzută în anexa nr. 24.
Art. 3. - Punctajul obţinut în urma evaluării oricărui trofeu de vânat, înscris în fişa de evaluare,
se completează în Certificatul de evaluare, al cărui model este prezentat în anexa nr. 25, şi
constituie unul dintre documentele legale de provenienţă a trofeului respectiv.
Art. 4. - Gestionarii fondurilor de vânătoare şi membrii comisiilor de evaluare a trofeelor de
vânat aplică prevederile prezentului ordin, iar inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de
vânătoare şi autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură verifică modul aplicării şi
respectării lor.
Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului
agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 379/2003 pentru aprobarea metodologiei de evaluare a
trofeelor de vânat, în conformitate cu metodologia Consiliului Internaţional de Vânătoare şi
Protecţie a Vânatului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 10 iunie
2003.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar anexele nr. 125 se comunică gestionarilor fondurilor de vânătoare şi inspectoratelor teritoriale de regim silvic
şi de vânătoare de către organismul de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor
şi Dezvoltării Rurale.
p. Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,
Nicolae Flaviu Lazin,
secretar de stat

Anexa nr. 1
la Ordinul nr. ______ / ________ 2005
al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale
__________________________
(gestionar fond de vanatoare)

Fisa de evaluare
a trofeului de cerb comun (Cervus elaphus)
Trofeul de vanat detinut de _____________________ , obtinut in baza autorizatiei de
vanatoare __________________ , seria ___________ , nr. __________ , din ___________ ,
eliberata de ______________________ , pe fondul de vanatoare nr. ____ , denumit
_____________ , din judetul _____________ , avand nr. de crotaliu ___________, este evaluat
dupa cum urmeaza:
Nr.
crt.
A. Masuratori

Elemente

1

Lungimea prajinilor (cm)

2

Lungimea ramurii ochiului (cm)

3

Lungimea ramurii mijlocii (cm)

4

Circumferinta rozetelor (cm)

Rezultat
masuratori
dr.
st.
dr.
st.
dr.
st.
dr.
st.
dr.
st.
dr.
st.

Circumferinta prajinilor, intre ramura
ochiului si cea mijlocie (cm)
Circumferinta prajinilor, intre ramura
6
mijlocie si coroana (cm)
7
Numarul terminatiilor (buc.)
8
Masa trofeului uscat (kg)
B. Adaosuri
9
Deschiderea trofeului
10 Culoarea
11 Perlajul
12 Varfurile terminatiilor
13 Ramura de gheturi
14 Coroana
Suma punctajului
C. Penalizari
Punctaj final (A+B-C)
5

Suma

Medie

Coefi
-cient
0.5
0.25
0.25
1

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

1
1
1
1
1
2

(0-3 puncte)
(0-2 puncte)
(0-2 puncte)
(0-2 puncte)
(0-2 puncte)
(0-10 puncte)
(0-3 puncte)

Data: ___________

Comisia de evaluare:

1.
2.
3.
4.
5.

Nume, prenume:
________________
________________
________________
________________
________________

Semnatura:
_________
_________
_________
_________
_________

Pct.

Anexa nr. 2
la Ordinul nr. ______ / ________ 2005
al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale

Instructiuni tehnice
privind evaluarea trofeului de cerb comun (Cervus elaphus)

A. Masurarea elementelor trofeului: se face dupa cum urmeaza:
1. Lungimea prajinilor: Se masoara in cm, cu precizie de 1.0 mm, folosind ruleta metrica, pe
curbura exterioara, incepand de la baza rozetei, pana la varful cel mai indepartat din coroana,
urmarindu-se masurarea lungimii maxime a prajinii. La intinderea ruletei, nu se apasa in
adancitura formata de prajina cu rozeta, ci se aseaza ruleta pe prajina la o distanta de cca. 5
cm fata de rozeta.
2. Lungimea ramurilor ochiului: Se masoara in cm, cu precizie de 1.0 mm, cu ruleta metrica,
incepand din partea frontala a rozetei, pe curbura exterioara a ramurii, pana la varful acesteia.
In cazul de exceptie al ramurii ochiului pozitionata la peste 4-5 cm deasupra rozetei,
lungimea ramurii ochiului se masoara asemenea lungimii ramurii mijlocii. In cazul in care
ramura ochiului este bifurcata, se va masura lungimea ramificatiei mai lungi.
3. Lungimea ramurilor mijlocii: Se masoara in cm, cu precizie de 1.0 mm, cu ruleta metrica,
pe curbura exterioara, din punctul in care prajina incepe sa se ingroase, ca urmare a imbinarii
ramurii mijlocii cu aceasta. Punctul de masurare se gaseste acolo unde bisectoarea unghiului
format de axele centrale ale prajinii si ramurii mijlocii intersecteaza exteriorul prajinii. In
cazul in care ramura mijlocie este bifurcata, se va masura lungimea ramificatiei mai lungi. In
cazul in care se intalnesc doua ramuri mijlocii concrescute in acelasi punct al prajinii, se
masoara ramura paralela cu cea normala, de pe cealalta prajina, acest defect penalizandu-se
cu 1-3 puncte, functie de dimensiunea lui.
4. Circumferinta rozetelor: Se masora in cm, cu precizie de 1.0 mm, cu ruleta metrica, fara a
apasa ruleta in eventualele scobituri sau intreruperi ale acesteia. In cazul in care una dintre
rozete este complet deformata, se va lua in considerare dimensiunea rozetei normale, pentru
acest defect aplicandu-se o penalizare de 1-3 puncte, functie de dimensiunea lui.
5-6 Circumferintele prajinilor: Se masoara in cm, cu precizie de 1.0 mm, cu ruleta metrica, atat
pentru cele situate intre ramura ochiului si ramura mijlocie cat si pentru cele situate intre
ramura mijlocie si coroana in punctele unde prezinta dimensiunile cele mai mici. In cazul in
care una din ramurile mijlocii lipseste, se va lua in considerare circumferinta minima, situata
intre ramura ochiului si coroana, si se va inscrie in fisa de evaluare de doua ori. La trofeul
normal de 6 (fara coroana), a doua circumferinta se masoara la jumatatea distantei dintre
ramura mijlocie si varful prajinii.
7. Numarul terminatiilor coroanei: Se iau in considerare numai cele care au lungimea mai
mare decat latimea masurata in zona de insertie cu prajina, precum si cele care au existat si sau rupt, chiar daca nu au aceasta dimensiune.
8. Masa trofeului: Se cantareste dupa o perioada de cel putin trei luni de la preparare, si se
exprima in kg, cu o precizie de 10 g. Daca craniul este taiat normal, fiind lasate numai oasele
nazale intregi, masa determinata prin cantarire este cea care se ia in considerare. In cazul

craniului intreg, taiat de la prima vertebra cervicala, se scad 0.7 kg din masa rezultata prin
cantarire, iar in cazul craniului fara maxilarul superior se scad 0.5 kg. Pentru evaluarile
facute in intervalul de 1-8 zile de preparare, se fac urmatoarele scaderi din masa rezultata din
cantarire:
- la trofeele de 4.00-6.00 kg:
0.30 kg;
- la trofeele de 6.01-8.00 kg:
0.40 kg;
- la trofeele de 8.01-10.00 kg:
0.50 kg;
- la trofeele mai mari de 10.01 kg: 0.60 kg.
B. Determinarea adaosurilor - se face pentru:
9. Deschiderea trofeului: Aceasta reprezinta distanta maxima dintre prajini, exprimata in cm,
masurata in partea interioara a acestora, sub nivelul coroanelor, perpendicular pe linia
mediana, verticala, ridicata de pe craniu. La trofeul normal de 6, deschiderea se poate masura
intre varfurile celor doua prajini. In functie de raportul dintre deschiderea trofeului si media
lungimii prajinilor, exprimat in procente, se acorda punctajul, astfel:
- sub 60.0 %:
0 puncte;
- 60.0-69.9 %:
1 punct;
- 70.0-79.9 %:
2 puncte;
- 80.0 % si peste:
3 puncte.
10. Culoarea coarnelor: Se acorda astfel:
- cenusiu deschis sau galbui:
- cenusiu pana la brun:
- brun inchis pana la negru:

0 puncte;
1 punct;
2 puncte.

11. Perlaj: Se acorda astfel:
- prajini netede sau slab perlate:
- prajini mijlociu perlate:
- prajini bine perlate:

0 puncte;
1 punct;
2 puncte.

12. Varfurile terminatiilor: Se acorda astfel:
- varfuri boante:
- varfuri ascutite, dar intunecate:
- varfuri ascutite si poleite:

0 puncte;
1 punct;
2 puncte.

13. Ramurile de gheata: Se acorda astfel:
- ramuri scurte, de 2.0-10.0 cm:
- ramuri mijlocii, de 10.1-15.0 cm:
- ramuri lungi, de 15.1 cm si peste:

0 puncte pentru o ramura si 0.5 puncte
pentru doua ramuri;
0.5 puncte pentru o ramura si 1.0 puncte
pentru doua ramuri;
1.0 puncte pentru o ramura si 2.0 puncte
pentru doua ramuri.

14. Coroana: Se iau in considerare toate terminatiile situate deasupra ramurii mijlocii, inclusiv
ramura lupului, in cazul in care aceasta exista, si daca au cel putin 2 cm lungime.
Terminatiile coroanei se clasifica in:
- scurte:
2.0-10.0 cm;
- mijlocii:
10.1-15.0 cm;
- lungi:
15.1 cm si peste.
Lungimea terminatiilor (ramurilor) coroanei se masoara de la bifurcatia fiecareia dintre ele,
din prajina sau, dupa caz, dintr-o alta ramura, pe curburile lor exterioare. Cu numarul de
ramuri pe categorii de lungime se intra in tabelul din Anexa nr. 3 si se determina numarul de
puncte care se acorda, ca adaos, pentru coroana.

C. Determinarea penalizarilor:
Penalizarile se aplica de la 0 la 3 puncte, in cifre intregi, pentru carcateristici de asimetrie
evidenta a trofeului, numai in cazul in care acestea nu au fost depunctate cu ocazia stabilirii
elementelor de la punctele 1-8, dupa cum urmeaza:
- prajini vizibil diferite;
- coroane evident diferite;
- ramuri ale ochiului, mijlocii si de gheturi pozitionate mult diferit fata de
pozitia lor normala;

Anexa nr. 4
la Ordinul nr. ______ / ________ 2005
al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale
__________________________
(gestionar fond de vanatoare)

Fisa de evaluare
a trofeului de cerb lopatar (Dama dama)

Trofeul de vanat detinut de _____________________ , obtinut in baza autorizatiei de
vanatoare __________________ , seria ___________ , nr. __________ , din ___________ ,
eliberata de ______________________ , pe fondul de vanatoare nr. ____ , denumit
_____________ , din judetul _____________ , avand nr. de crotaliu ___________, este evaluat
dupa cum urmeaza:
Nr.
crt.
A. Masuratori

Elemente

1

Lungimea prajinilor (cm)

2

Lungimea ramurii ochiului (cm)

3

Lungimea lopetii (cm)

4

Latimea lopetii (cm)

5

Circumferinta rozetelor (cm)

Rezultat
masuratori
dr.
st.
dr.
st.
dr.
st.
dr.
st.
dr.
st.
dr.
st.
dr.
st.

Circumferinta prajinilor, intre ramura
ochiului si cea mijlocie (cm)
Circumferinta prajinilor, intre ramura
7
mijlocie si lopata (cm)
8
Masa trofeului uscat (kg)
B. Adaosuri
9
Culoarea
10 Varfurile de pe muchia lopetii
11 Marime, forma, regularitate
Suma punctajului
C. Penalizari
12 Deschidere insuficienta
13 Neregularitati la lopeti
14 Muchiile lopetilor
15 Lipsa de simetrie
Suma penalizarilor
Punctaj final (A+B-C)
6

Suma

Medie

Coefi
-cient
0.5
0.25
1
1.5
1

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

1
1
1
1
2

(0-2 puncte)
(0-6 puncte)
(0-5 puncte)

(0-6 puncte)
(0-10 puncte)
(0-2 puncte)
(0-6 puncte)

Data: ___________

Comisia de evaluare:

1.
2.
3.
4.
5.

Nume, prenume:
________________
________________
________________
________________
________________

Semnatura:
_________
_________
_________
_________
_________

Pct.

Anexa nr. 5
la Ordinul nr. ______ / ________ 2005
al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale

Instructiuni tehnice
privind evaluarea trofeului de cerb lopatar (Dama dama)

A. Masurarea elementelor trofeului: se face dupa cum urmeaza:
1. Lungimea prajinilor: Se masoara in cm, cu precizie de 1.0 mm, cu ruleta metrica, pe
curbura exterioara a prajinii si lopetii, incepand de la baza rozetei, pana la cea mai
indepartata concavitate din varful lopetii, urmarindu-se masurarea lungimii maxime a
acesteia. In cazul in care lopata este spintecata adanc dinspre varf, se ia in considerare
intrandul cel mai adanc al partii cele mai late. La intinderea ruletei, nu se apasa in adancitura
formata de prajina cu rozeta, ci se aseaza ruleta pe prajina la o distanta de cca. 5 cm fata de
rozeta.
2. Lungimea ramurilor ochiului: Se masoara in cm, cu precizie de 1.0 mm, cu ruleta metrica,
incepand de la partea frontala a rozetei, pe curbura exterioara a ramurii, pana la varful
acesteia. In cazul in care ramura ochiului este pozitionata la peste 3 cm deasupra rozetei,
lungimea ramurii ochiului se masoara asemenea lungimii ramurii mijlocii a trofeului de cerb
comun.
3. Lungimea lopetilor: Se masoara in cm, cu precizie de 1.0 mm, cu ruleta metrica, pe curbura
exterioara, din punctul in care circumferinta prajinii este cu 1 cm mai mare decat
circumferinta minima a prajinii masurata deasupra ramurii mijlocii, si pana la concavitatea
cea mai adanca din varful lopetii sau, dupa caz, pana la concavitatea cea mai adanca din
varful partii mai late a lopetii, intocmai ca in cazul masurarii lungimii prajinii. In cazul
lopetii care incepe de la baza ramurii mijlocii, cand circumferinta minima este de cel putin
1.3 ori mai mare fata de circumferinta minima masurata intre ramura ochiului si ramura
mijlocie, masurarea lungimii lopetii incepe din locul de insertie al ramurii mijlocii pe prajina.
4. Latimea lopetilor: Se masoara in cm, cu precizie de 1.0 mm, cu ruleta metrica, in locul cel
mai lat a lopetii sau a partii celei mai late, in cazul lopetilor spintecate, de jur-imprejurul
acesteia (pe ambele fete), dupa care se imparte la 2.
5. Circumferinta rozetelor: Se masora in cm, cu precizie de 1.0 mm, cu ruleta metrica, fara a
apasa ruleta in eventualele scobituri sau intreruperi ale acesteia.
6-7 Circumferintele prajinilor: Se masoara in cm, cu precizie de 1.0 mm, cu ruleta metrica, atat
pentru cea situata intre ramura ochiului si ramura mijlocie (circumferinta inferioara) cat si
pentru cea situata intre ramura mijlocie si lopata (circumferinta superioara), in punctele unde
prezinta dimensiunile cele mai mici. In situatia in care o lopata incepe de sub ramura
mijlocie, atunci circumferinta superioara a acesteia se considera ca fiind egala cu cea
inferioara. Daca lopata incepe de la ramura mijlocie, pentru circumferinta superioara se
stabileste valoarea de 1.3 ori valoarea masurata a circumferintei inferioare.

8. Masa trofeului: Se cantareste dupa o perioada de cel putin trei luni de la preparare, si se
exprima in kg, cu o precizie de 10 g. Daca craniul este taiat normal, fiind lasate numai oasele
nazale intregi, masa determinata prin cantarire este cea care se ia in considerare Daca
maxilarul superior este intreg, din masa cantarita se scad 250 g, iar daca din acesta a fost
indepartata portiunea cu dinti si partea posterioara rozetelor, se scad 100 g.
B. Determinarea adaosurilor - se face pentru:
9. Culoare: Se puncteaza astfel:
- galben deschis sau vopsit artificial:
- cenusiu, brun deschis sau brun:
- brun inchis pana la negru:

0 puncte;
1 punct;
2 puncte.

10. Varfurile de pe muchia lopetiilor: Se acorda in functie de marimea acestora, luandu-se in
considerare numai cele de peste 2 cm si tinand cont de lungimea muchii lopetii pe care sunt
dispuse aceste varfuri, astfel:
- lopata cu cateva varfuri scurte pe muchia acesteia:
0 puncte;
- lopata cu varfuri pe 1/3 din lungimea muchiei lopetii:
1 punct;
- lopata cu varfuri pe 2/3 din lungimea muchiei lopetii:
2 puncte;
- lopata cu varfuri pe toata lungimea muchiei lopetii:
3 puncte.
11. Marime, forma, regularitate: Se pot acorda maximum 3 puncte pentru marime si maximum
2 puncte pentru forma si regularitate. Pentru marime, punctele se acorda in functie de
greutate si masivitate, astfel:
- 2.75-3.00 kg:
1 punct;
- 3.01-3.25 kg:
2 puncte;
- 3.26 kg sau mai mult:
3 puncte.
La aprecierea formei si regularitatii trofeului se tine cont de configuratia generala, de
plenitudinea lopetii, de simetrie, de forma ramurilor.
C. Determinarea penalizarilor – se penalizeaza urmatoarele defecte:
12. Deschiderea insuficienta: Se aplica in functie de raportul procentual dintre deschiderea
prajinilor si media lungimii prajinilor, astfel:
- peste 85.1 %:
0 puncte;
- 80.1-85 %:
1 punct;
- 75.1-80 %:
2 puncte;
- 70.1-75 %:
3 puncte;
- 65.1-70 %:
4 puncte;
- 60.1-65 %:
5 puncte;
- sub 60 %:
6 puncte.
Deschiderea trofeului se masoara intre lopeti, din punctele de intersectie ale liniilor pe care sau masurat lungimile si latimile lor.
13. Neregularitati la lopeti: Se aplica dupa cum urmeaza:
- lopata sub forma de burta de peste, triunghiulara sau rombica:
- lopata cu despicatura (spintecata):
- lopata franjurata (sfartecarta):
- lopata sub forma de sabie:

1-3 puncte;
2-4 puncte;
3-5 puncte;
4-5 puncte;

14. Muchiile lopetii: Penalizarile se aplica in situatiile in care acestea sunt faramicioase sau
gaunoase, dupa cum urmeaza:
- pentru dungile posterioare lopetii, netede:
1 punct;
- pentru dungile posterioare lopetii, faramicioase:
1.5 puncte;

- pentru dungile posterioare si superioare lopetii, gaunoase:

2 puncte;

15. Lipsa de simetrie: Se apreciaza vizual si se penalizeaza de la 0 la 6 puncte, in cazul unor
pregnante inegalitati ale lungimii prajinilor, ramurilor ochiului si ramurilor mijlocii, a
existentei
unor
lopeti
evident
diferite,
a
unor
prajini
stra
mbe sau a unor ramuri pozitionate mult diferit de la o prajina la alta.

Anexa nr. 6
la Ordinul nr. ______ / ________ 2005
al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale
__________________________
(gestionar fond de vanatoare)

Fisa de evaluare
a trofeului de caprior (Capreolus capreolus)

Trofeul de vanat detinut de _____________________ , obtinut in baza autorizatiei de
vanatoare __________________ , seria ___________ , nr. __________ , din ___________ ,
eliberata de ______________________ , pe fondul de vanatoare nr. ____ , denumit
_____________ , din judetul _____________ , avand nr. de crotaliu ___________, este evaluat
dupa cum urmeaza:

Nr.
crt.
A. Masuratori
1

Elemente

Rezultat
masuratori

Suma

Medie

dr.
st.

Lungimea prajinilor (cm)

2
Masa trofeului uscat (g)
3
Volumul coarnelor (cm3)
B. Adaosuri
4
Deschiderea trofeului
5
Culoarea
6
Perlajul
7
Rozetele
8
Varfurile ramurilor
9
Conformatie si calitatea ramurilor
Suma punctajului
C. Penalizari

Coefi
-cient
0.5

x
x

x
x

0.1
0.3

(0-4 puncte)
(0-4 puncte)
(0-4 puncte)
(0-2 puncte)
(0-2 puncte)
(0-5 puncte)
(0-5 puncte)

Punctaj final (A+B-C)

Data: ___________

Comisia de evaluare:

1.
2.
3.
4.
5.

Nume, prenume:
________________
________________
________________
________________
________________

Semnatura:
_________
_________
_________
_________
_________

Pct.

Anexa nr. 7
la Ordinul nr. ______ / ________ 2005
al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale

Instructiuni tehnice
privind evaluarea trofeului de caprior (Capreolus capreolus)

A. Masurarea elementelor trofeului: se face dupa cum urmeaza:
1. Lungimea prajinilor: Se masoara in cm, cu precizie de 1.0 mm, folosind ruleta metrica, pe
curbura exterioara, incepand de la baza rozetei, pana la varful cel mai indepartat al prajinii,
care poate fi varful ramurii din spate, fara a apasa ruleta in unghiul format de rozeta si
prajina.
2. Masa trofeului: Se determina prin cantarire, in grame, la cel putin trei luni de la data
prepararii trofeului, cu o precizie de 5 g. Din masa rezultata prin cantarire, la trofeul cu
maxilarul superior intreg se scad 90 g, la cel cu partea maxilarului prevazuta cu dinti taiata se
scad 65 g, iar la cel taiat scurt, la nivelul oaselor nazale, masa rezultata prin cantarire este cea
care se ia in considerare. Daca taietura nu este clasica, fiind intermediara intre cazurile
expuse anterior, atunci scaderile care se opereaza sunt intre 90-65 g, si respectiv intre 65-0 g
si se determina prin apreciere, iar in cazul in care este taiat foarte scurt nu se adauga nimic la
greutatea cantarita.
3. Volumul coarnelor: Se stabileste in cm3 prin diferenta dintre masa trofeului cantarita in aer
si masa cantarita cu prajinile si rozetele acestuia scufundate in apa distilata. Diferenta in
grame a trofeului echivaleaza cu volumul de apa dislocuit, in cm3 , intrucat densitatea apei
distilate este egala cu 1.0g/cm3.
B. Determinarea adaosurilor - se face pentru:
4. Deschiderea trofeului: Se masoara intre prajini, pe o traiectorie perpendiculara cu linia
media ridicata de pe craniu, in locul in care distanta intre acestea este maxima. Determinarea
punctajului care se acorda se stabileste in functie de raportul procentual dintre deschiderea
trofeului si media lungimii prajinilor, dupa cum urmeaza:
- sub 30.0 %:
0 puncte;
- intre 30.0 si 34.9 %:
1 punct;
- intre 35.0 si 39.9 %:
2 puncte;
- intre 40.0 si 44.9 %:
3 puncte;
- intre 45.0 si 74.9 %:
4 puncte;
- peste 75.0 %:
0 puncte.
5. Culoare: Se apreciaza in functie de aspectul general al culorii suprafetei prajinilor, tinand
cont de faptul ca spre interiorul prajinilor culoarea este mai inchisa, iar spre exteriorul
acestora, culoarea este mai deschisa, aceasta variatie inregistrandu-se si de la baza spre varf:
- galben inchis sau vopsit artificial:
0 puncte;
- galben sau brun deschis:
1 punct;
- brun mijlociu:
2 puncte;
- brun inchis:
3 puncte;
- brun inchis spre negru:
4 puncte.

Aprecierea culorii se face in mod obligatoriu inainte de determinarea volumului trofeului,
intrucat prin udare, acesta isi schimba culoarea, parand mai inchis.
6. Perlaj: Se acorda dupa aspectul prajinilor, astfel:
- netede, aproape fara perlaj:
- slab perlate, pana la cel mult 1/3 din lungimea prajinilor:
- mijlociu perlate, pe cca. ½ din lungimea prajinilor:
- bine perlate, cu perle marunte pe toata lungimea prajinilor,
si cu perle mari pana la 2/3 din lungimea lor:
- foarte bine perlate, cu perle mari pe toata lungimea prajinilor:

0 puncte;
1 punct;
2 puncte;
3 puncte;
4 puncte.

7. Rozete: Se acorda in functie de inaltimea si diametrul acestora, luandu-se in considerare
urmatoarea scara de apreciere:
- slabe, sub forma de snur subtire, usor perlate:
0 puncte;
- mijlocii, sub forma de snur gros, mediu perlate:
1 punct;
- normale, destul de inalte si proeminente in jurul prajinii:
2 puncte;
- mari, inalte si cu diametru mare, bine perlate:
3 puncte;
- foarte mari, atat in privinta inaltimii, cat si a diametrului, care
reprezinta cel putin 1½ din diametrul prajini, foarte bine perlate: 4 puncte.
8. Varfurile ramurilor: Se acorda in functie de urmatoarea scara de apreciere:
- boante, intunecate si putin evidente:
0 puncte;
- boante, luminate spre varf, evidente:
1 punct;
- ascutite si poleite:
2 puncte.
9. Conformatie si calitatea ramurilor: Se acorda luandu-se in considerare:
a) calitatea ramurilor: se puncteaza astfel:
- ramuri normale, de 3.6-5.0 cm lungime:
0 puncte;
- ramuri mari, de 5.1-6.0 cm lungime:
1 punct;
- ramuri foarte mari, de cel putin 6.1 cm lungime:
2 puncte.
b) conformatia: se apreciaza in fuctie de forma, masivitatea (volumul), simetria si
uniformitatea trofeului, si se acorda pana la 3 puncte. Punctaj maxim se poate acorda
numai in cazul trofeelor a caror forma este de trecere de la forma de “V” spre forma
de “inima”, masive, simetrice, si cu elementele constitutive bine proportionate.
C. Stabilirea penalizarilor: Penalizarile se acorda pentru ramuri scurte – pana la 2 puncte, si
pentru neregularitati si asimetrii in forma prajinilor si a ramurilor, precum si pentru alte
defecte – pana la 3 puncte, astfel:
a) penalizarile pentru ramuri: se fac dupa cum urmeaza:
- pentru ramuri lipsa sau foarte scurte, de pana la 2.5 cm:
2 puncte;
- pentru ramuri cu lungime intre 2.6 si 3.5 cm:
1 punct;
- pentru ramuri normale, cu lungime de 3.6 cm sau peste:
0 puncte.
b) penalizarile pentru asimetria prajinilor si a ramurilor, si pentru alte defecte au in
vedere forma nedorita a prajinilor si a celor doua ramuri (asimetrice, pozitionate
anormal), precum si masa poroasa a coarnelor sau alte anomalii care le fac a fi
neconventionale (atipice).

Anexa nr. 8
la Ordinul nr. ______ / ________ 2002
al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale
__________________________
(gestionar fond de vanatoare)

Fisa de evaluare
a trofeului de capra neagra (Rupicapra rupicapra)

Trofeul de vanat detinut de _____________________ , obtinut in baza autorizatiei de
vanatoare __________________ , seria ___________ , nr. __________ , din ___________ ,
eliberata de ______________________ , pe fondul de vanatoare nr. ____ , denumit
_____________ , din judetul _____________ , avand nr. de crotaliu ___________, este evaluat
dupa cum urmeaza:

Nr.
crt.
A. Masuratori
1

Elemente

Rezultat
masuratori

Suma

Medie

dr.
st.

Lungimea tecilor (cm)

2
Inaltimea coarnelor (cm)
3
Circumferinta tecii cele mai groase (cm)
4
Deschiderea coarnelor (cm)
B. Adaos pentru varsta
Suma punctajului
C. Penalizari pentru rasina

Coefi
-cient
1.5

x
x
x

x
x
x

1.0
4.0
1.0

(0-3 puncte)
(0-5 puncte)

Punctaj final (A+B-C)

Data: ___________

Comisia de evaluare:

1.
2.
3.
4.
5.

Nume, prenume:
________________
________________
________________
________________
________________

Semnatura:
_________
_________
_________
_________
_________

Pct.

Anexa nr. 9
la Ordinul nr. ______ / ________ 2005
al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale

Instructiuni tehnice
privind evaluarea trofeului de capra neagra (Rupicapra rupicapra)

A. Masurarea elementelor trofeului: Se face cu ruleta metrica, in cm, cu precizie de 1.0 mm,
dupa cum urmeaza:
1. Lungimea tecilor: Se masoara pe curbura exterioara a acestora, incepand de la baza lor pana
la varf, cu ruleta strans lipita de corn.
2. Inaltimea coarnelor: Se masoara din punctul de pe craniu situat la jumatatea distantei dintre
cepii ososi, pana la punctul median al liniei care uneste punctele cele mai inalte ale celor
doua teci.
3. Circumferinta tecii celei mai groase: Se masoara prin tatonari, peste ingrosarile
determinate de depunerile de rasina, la teaca si in locul de pe teaca in care circumferinta este
maxima.
4. Deschiderea coarnelor: Se masoara intre axele mediane ale tecilor, in punctele cele mai
inalte ale acestora. In cazul in care punctajul aferent deschiderii coarnelor depaseste
punctajul corespunzator inaltimii coarnelor, punctajul care se acorda pentru deschidere va fi
egal cu cel acordat pentru inaltimea coarnelor.
B. Determinarea adaosurilor pentru varsta: Se realizeaza in functie de numarul cresterilor
(inelelor) anuale ale tecilor, care se poate stabili mai usor in special in partea posterioara a
tecilor si spre interiorul acestora, unde depunerile de rasina sunt mai putin accentuate. Pentru
varsta se acorda urmatorul punctaj:
- pana la 5 ani:
0 puncte;
- intre 5 si 10 ani:
1 punct;
- intre 11 si 12 ani:
2 puncte;
- 13 ani si peste:
3 puncte.
C. Stabilirea penalizarilor pentru rasina: Se face prin scaderea din circumferinta cea mai
mare a tecii, cu depunere de rasina, a circumferintei maxime a tecii fara rasina, masurata in
cm, cu precizie de 1.0 mm, inmultindu-se cu cifra 4, obtinand, prin rotunjire in minus, la
intreg, punctajul pentru penalizare. In cazul in care punctajul calculat depaseste nivelul de 5
puncte, penalizarea se stabileste la nivelul de 5 puncte, aceasta depasire reprezentand
aprecierea de care se bucura trofeul cu depuneri groase de rasina.

Anexa nr. 10
la Ordinul nr. ______ / ________ 2005
al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale
__________________________
(gestionar fond de vanatoare)

Fisa de evaluare
a trofeului de mistret (Sus scrofa)

Trofeul de vanat detinut de _____________________ , obtinut in baza autorizatiei de
vanatoare __________________ , seria ___________ , nr. __________ , din ___________ ,
eliberata de ______________________ , pe fondul de vanatoare nr. ____ , denumit
_____________ , din judetul _____________ , avand nr. de crotaliu ___________, este evaluat
dupa cum urmeaza:

Nr.
crt.
A. Masuratori

Elemente

1

Lungimea coltilor arma (cm)

2

Latimea coltilor arma (mm)

3

Circumferinta coltilor ascutitori (cm)

Rezultat
masuratori
dr.
st.
dr.
st.
dr.
st.

Suma

Medie

Coefi
-cient
1
3

x
x

x
x

1
1

(0-5 puncte)

B. Adaos pentru frumusete
Suma punctajului
C. Penalizari

(0-10 puncte)

Punctaj final (A+B-C)

Data: ___________

Comisia de evaluare:

1.
2.
3.
4.
5.

Nume, prenume:
________________
________________
________________
________________
________________

Semnatura:
_________
_________
_________
_________
_________

Pct.

Anexa nr. 11
la Ordinul nr. ______ / ________ 2005
al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale

Instructiuni tehnice
privind evaluarea trofeului de mistret (Sus scrofa)

A. Masurarea elementelor trofeului: Se face dupa cum urmeaza:
1. Lungimea coltilor arma: Se masoara cu ruleta metrica, in cm, cu precizie de 1.0 mm, pe
curbura exterioara a acestora, din dreptul extremitatii bazei si pana in varf. In cazul in care
coltii sunt rupti se masoara portiunea care a ramas din ei.
2. Latimea coltilor arma: Se masoara cu sublerul, in mm, cu precizie de 0.1 mm, in portiunile
cele mai late, evitandu-se eventualele zone unde apar ingrosari anormale. In astfel de situatii
deosebite, latimea se masoara in zonele superioara si, respectiv, inferioara a ingrosarii
(galmei), stabilindu-se latimea coltilor arma ca medie aritmetica intre cele doua masuratori.
3. Circumferinta coltilor ascutitori: Se masoara cu ruleta metrica, in cm, cu precizie de 1.0
mm, in portiunile cele mai groase, fara a apasa ruleta in adancituri, si fara a o trece peste
eventualele umflaturi ale coltilor.
B. Determinarea adaosurilor pentru frumueste: Se acorda maximum 2 puncte pentru coltii
arma, si maximum 3 puncte pentru coltii ascutitori.
La coltii arma se apreciaza culoarea si curbura, astfel:
- coloratie bruna inchis spre negru la iesirea din maxilar:
0.5 puncte/colt;
- curbura exterioara apropiata de semicerc (inscrisa intr-un
arc de cerc de minimum 160 o )
0.5 puncte/colt.
La coltii ascutitori se ia in considerare culoarea, curbura si forma acestora, astfel:
- coloratie bruna inchis pana la negru, la iesirea din maxilar:
0.5 puncte/colt;
- curbura exterioara apropiata de semicerc (inscrisa intr-un
arc de cerc de minimum 160 o )
0.5 puncte/colt.
- forma regulata, simetrica a celor doi colti:
1 punct.
C. Stabilirea penalizarilor: Se acorda in functie de lungimea suprafetei tocite (slefuite) a
coltilor arma (0-3 puncte), pentru inegalitatea coltilor arma in privinta lungimii si a latimii si
pentru asimetria evidenta a formei acestora (0-3 puncte), precum si in cazul unei evidente
disproportii intre coltii arma si cei ascutitori (0-1 puncte). In cazul tocirii coltilor arma pe o
lungime de sub 4.0 cm, se aplica o penalizare de 1.5 puncte/colt, iar in cazul in care aceasta
lungime este intre 4.0 si 4.9 cm, se aplica o penalizare de 0.5 puncte/colt. Pentru coltii
ascutitori se poate aplica, ca si in cazul coltilor arma, o penalizare de 0-3 puncte, luand in
calcul lungimea si forma acestora.

Anexa nr. 12
la Ordinul nr. ______ / ________ 2005
al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale
__________________________
(gestionar fond de vanatoare)

Fisa de evaluare
a trofeului-blana de urs brun (Ursus arctos)

Trofeul de vanat detinut de _____________________ , obtinut in baza autorizatiei de
vanatoare __________________ , seria ___________ , nr. __________ , din ___________ ,
eliberata de ______________________ , pe fondul de vanatoare nr. ____ , denumit
_____________ , din judetul _____________ , avand nr. de crotaliu ___________, este evaluat
dupa cum urmeaza:

Nr.
Elemente
crt.
A. Masuratori
1
Lungimea blanii (L) (cm)
2
Latimea blanii (l) (cm)
Punctaj pentru marime:
B. Adaosuri pentru frumueste
3
Lungimea parului
4
Desimea si regularitatea raspandirii parului
5
Luciul si culoarea parului
Suma procentelor adaosurilor pentru frumusete:
Valoarea adaosurilor:
Punctaj total

Data: ___________

Rezultat masuratori /
procente acordate

Punctaj

x
x
(Lxl/100)

x

(0-10 %)
(0-10 %)
(0-10 %)
(0-30 %)
(Lxl/100) x Suma procentelor
(A+B)

x
x
x
x

Comisia de evaluare:

1.
2.
3.
4.
5.

Nume, prenume:
________________
________________
________________
________________
________________

Semnatura:
_________
_________
_________
_________
_________

Anexa nr. 13
la Ordinul nr. ______ / ________ 2005
al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale

Instructiuni tehnice
privind evaluarea trofeului-blana de urs brun (Ursus arctos)

A. Masurarea elementelor dimensionale ale trofeului: Se face cu ruleta metrica, in cm, cu
precizie de 1.0 mm, astfel:
1. Lungimea blanii (L): Se masoara de la varful nasului (trufa) pana la varful cozii, fara insa a
depasi suprafata pielii (nu se ia in calcul si lungimea parului varfului cozii). In cazul in care
capul ursului este naturalizat, se urmaresc curburile pielii peste craniu. In cazul in care blana
nu este intreaga (cu cap adaugat), trofeul-blana nu se poate evalua.
2. Latimea blanii (l): Se masoara perpendicular pe lungime, in locul in care aceasta prezinta
dimensiune minima. In cazul marginilor de blanuri cusute cu petice din alta blana, pentru
umplerea golurilor rezultate dintr-o jupuire incorecta, masurarea latimii se face pana la aceste
cusaturi. In cazul in care blana prezinta petice dispuse longitudinal pe intreaga lungime dintre
picioarele anterioare si cele posterioare, aceasta nu se poate evalua.
B. Determinarea adaosurilor pentru frumusete: Se face in general prin comparatie cu blanuri
evaluate de experti recunoscuti sau cu imagini standard bine cunoscute, in lipsa altor criterii
obiective. In lipsa acestora se pot lua in calcul cateva precizari orientative, pentru fiecare din
cele trei elemente:
3. Lungimea parului: Pentru o lungime medie a parului de peste 7.0 cm se pot acorda 10%;
sub aceasta lungime, se acorda de la 6-8%, in cazul parului suficient de lung (6.0-7.0 cm),
pana la 0-1%, in cazul parului foarte scurt ( sub 2.0 cm).
4. Desimea si regularitatea raspandirii parului: Pentru un par des si uniform distribuit se pot
acorda pana la 10%, din care 5% pentru desimea parului si respectiv 5% pentru regularitatea
raspandirii acestuia. In cazul unei raspandiri neuniforme a parului, nu se poate acorda
procentajul maxim de 5% nici pentru desime.
5. Luciul si culoarea parului: Procentul acordat pentru aceste caracteristici este maxim in
cazul blanurilor brun-inchise si evident lucioase (5% pentru culoare si 5% pentru luciu). In
cazul blanurilor decolorate nu se poate acorda procentajul maxim de 5% nici pentru luciul
parului.

Anexa nr. 14
la Ordinul nr. ______ / ________ 2005
al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale
__________________________
(gestionar fond de vanatoare)

Fisa de evaluare
a trofeului-blana de lup (Canis lupus)

Trofeul de vanat detinut de _____________________ , obtinut in baza autorizatiei de
vanatoare __________________ , seria ___________ , nr. __________ , din ___________ ,
eliberata de ______________________ , pe fondul de vanatoare nr. ____ , denumit
_____________ , din judetul _____________ , avand nr. de crotaliu ___________, este evaluat
dupa cum urmeaza:

Nr.
Elemente
crt.
A. Masuratori
1
Lungimea blanii (L) (cm)
2
Latimea blanii (l) (cm)
Punctaj pentru marime:
B. Adaosuri pentru frumueste
3
Lungimea parului
4
Desimea si regularitatea raspandirii parului
5
Marimea gulerului si a coamei
Suma procentelor adaosurilor pentru frumusete:
Valoarea adaosurilor:
Punctaj total

Data: ___________

Rezultat masuratori /
procente acordate

Punctaj

x
x
(Lxl/100)

x

(0-10 %)
(0-10 %)
(0-5 %)
(0-25 %)
(Lxl/100) x Suma procentelor
(A+B)

x
x
x
x

Comisia de evaluare:

1.
2.
3.
4.
5.

Nume, prenume:
________________
________________
________________
________________
________________

Semnatura:
_________
_________
_________
_________
_________

Anexa nr. 15
la Ordinul nr. ______ / ________ 2005
al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale

Instructiuni tehnice
privind evaluarea trofeului-blana de lup (Canis lupus)

A. Masurarea elementelor dimensionale ale trofeului: Se face cu ruleta metrica, in cm, cu
precizie de 1.0 mm, astfel:
1. Lungimea blanii (L): Se masoara de la varful nasului (trufa) pana la baza cozii (locul de
insertie al acesteia pe trunchi). In cazul in care capul lupului este naturalizat, se urmaresc
curburile pielii peste craniu. In cazul in care blana nu este intreaga (cu cap adaugat), trofeulblana nu se poate evalua.
2. Latimea blanii (l): Se masoara perpendicular pe lungime, in portiunea dintre picioarele
anterioare si cele posterioare in care prezinta dimensiune minima. In cazul marginilor de
blanuri cusute cu petice din alta blana, pentru umplerea golurilor rezultate dintr-o jupuire
incorecta, masurarea latimii se face pana la aceste cusaturi. In cazul in care blana prezinta
petice dispuse longitudinal pe intreaga lungime dintre picioarele anterioare si cele
posterioare, aceasta nu se poate evalua.
B. Determinarea adaosurilor pentru frumusete: Se face in general prin comparatie cu blanuri
evaluate de experti recunoscuti sau cu imagini standard bine cunoscute, in lipsa altor criterii
obiective. La stabilirea adaosurilor, se va tine cont de urmatoarele precizari:
3. Lungimea parului: Pentru o lungime medie a parului de peste 4.0 cm se pot acorda 10%;
sub aceasta lungime, se acorda de la 6-8%, in cazul parului suficient de lung (3.0-4.0 cm),
pana la 0-1%, in cazul parului foarte scurt (sub 1.0 cm).
4. Desimea si regularitatea raspandirii parului: Pentru un par des si uniform distribuit se pot
acorda pana la 10%, din care 5% pentru desimea parului si respectiv 5% pentru regularitatea
raspandirii acestuia. In cazul unei raspandiri neuniforme a parului, nu se poate acorda
procentaj maxim (5%) nici pentru desime.
5. Marimea gulerului si a coamei: Se pot acorda cate 2.5% pentru fiecare din aceste
caracterisitici, pe baza unei aprecieri vizuale sau prin comparare cu imagini standard. In
general, cu cat parul din regiunea gatului este mai lung si mai des, cu atat punctajul acordat
va fi mai mare.

Anexa nr. 16
la Ordinul nr. ______ / ________ 2005
al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale
__________________________
(gestionar fond de vanatoare)

Fisa de evaluare
a trofeului-blana de sacal auriu (Canis aureus)

Trofeul de vanat detinut de _____________________ , obtinut in baza autorizatiei de
vanatoare __________________ , seria ___________ , nr. __________ , din ___________ ,
eliberata de ______________________ , pe fondul de vanatoare nr. ____ , denumit
_____________ , din judetul _____________ , avand nr. de crotaliu ___________, este evaluat
dupa cum urmeaza:

Nr.
Elemente
crt.
A. Masuratori
1
Lungimea blanii (L) (cm)
2
Latimea blanii (l) (cm)
Punctaj pentru marime:
B. Adaosuri pentru frumueste
3
Lungimea parului
4
Desimea si regularitatea raspandirii parului
5
Marimea gulerului si a coamei
Suma procentelor adaosurilor pentru frumusete:
Valoarea adaosurilor:
Punctaj total

Data: ___________

Rezultat masuratori /
procente acordate

Punctaj

x
x
(Lxl/100)

x

(0-10 %)
(0-10 %)
(0-5 %)
(0-25 %)
(Lxl/100) x Suma procentelor
(A+B)

x
x
x
x

Comisia de evaluare:

1.
2.
3.
4.
5.

Nume, prenume:
________________
________________
________________
________________
________________

Semnatura:
_________
_________
_________
_________
_________

Anexa nr. 17
la Ordinul nr. ______ / ________ 2005
al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale

Instructiuni tehnice
privind evaluarea trofeului-blana de sacal auriu (Canis aureus)

A. Masurarea elementelor dimensionale ale trofeului: Se face cu ruleta metrica, in cm, cu
precizie de 1.0 mm, astfel:
1. Lungimea blanii (L): Se masoara de la varful nasului (trufa) pana la baza cozii (locul de
insertie al acesteia pe trunchi). In cazul in care capul sacalului auriu este naturalizat, se
urmaresc curburile pielii peste craniu. In cazul in care blana nu este intreaga (cu cap
adaugat), trofeul-blana nu se poate evalua.
2. Latimea blanii (l): Se masoara perpendicular pe lungime, in portiunea dintre picioarele
anterioare si cele posterioare in care prezinta dimensiune minima. In cazul marginilor de
blanuri cusute cu petice din alta blana, pentru umplerea golurilor rezultate dintr-o jupuire
incorecta, masurarea latimii se face pana la aceste cusaturi. In cazul in care blana prezinta
petice dispuse longitudinal pe intreaga lungime dintre picioarele anterioare si cele
posterioare, aceasta nu se poate evalua.
B. Determinarea adaosurilor pentru frumusete: Se face in general prin comparatie cu
blanuri evaluate de experti recunoscuti sau cu imagini standard bine cunoscute, in lipsa altor
criterii obiective. La stabilirea adaosurilor, se va tine cont de urmatoarele precizari:
3. Lungimea parului: Pentru o lungime medie a parului intre 3.0 - 4.0 cm se pot acorda
10%; sub aceasta lungime, se acorda de la 6-8%, in cazul parului relativ lung (2.0-3.0 cm), 46% pentru parul mediu (1 - 2 cm), 2 - 4% pentru par scurt (1 cm), pana la 0-1%, in cazul
parului foarte scurt (sub 1.0 cm).
4. Desimea si regularitatea raspandirii parului: Pentru un par des si uniform distribuit se
pot acorda pana la 10%, din care 5% pentru desimea parului si respectiv 5% pentru
regularitatea raspandirii acestuia. In cazul unei raspandiri neuniforme a parului, nu se poate
acorda procentaj maxim (5%) nici pentru desime.
5. Marimea gulerului si a coamei: Se pot acorda cate 2.5% pentru fiecare din aceste
caracterisitici, pe baza unei aprecieri vizuale sau prin comparare cu imagini standard. In
general, cu cat parul din regiunea gatului este mai lung si mai des, cu atat punctajul acordat
va fi mai mare.

Anexa nr. 18
la Ordinul nr. ______ / ________ 2005
al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale
__________________________
(gestionar fond de vanatoare)

Fisa de evaluare
a trofeului-blana de ras (Lynx lynx)

Trofeul de vanat detinut de _____________________ , obtinut in baza autorizatiei de
vanatoare __________________ , seria ___________ , nr. __________ , din ___________ ,
eliberata de ______________________ , pe fondul de vanatoare nr. ____ , denumit
_____________ , din judetul _____________ , avand nr. de crotaliu ___________, este evaluat
dupa cum urmeaza:

Nr.
Elemente
Rezultat masuratori /
crt.
procente acordate
A. Masuratori
1
Lungimea blanii (L) (cm)
2
Latimea mica a blanii (lm) (cm)
3
Latimea mare a blanii (lM) (cm)
Punctaj pentru marime:
(Lx (lm+lM) / 200)
x
B. Adaosuri pentru frumueste
4
Lungimea si regularitatea raspandirii parului (0-5 %)
5
Motul de par din varful urechilor si mustata
(0-5 %)
6
Petele de pe blana
(0-5 %)
7
Favoritii
(0-10 %)
Suma procentelor adaosurilor pentru frumusete:
(0-25 %)
Valoarea adaosurilor:
(Lx (lm+lM) / 200) x Suma procentelor
(A+B)
Punctaj total

Data: ___________

Punctaj

Comisia de evaluare:

1.
2.
3.
4.
5.

Nume, prenume:
________________
________________
________________
________________
________________

Semnatura:
_________
_________
_________
_________
_________

x
x
x

x
x
x
x
x

Anexa nr. 19
la Ordinul nr. ______ / ________ 2005
al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale

Instructiuni tehnice
privind evaluarea trofeului-blana de ras (Lynx lynx)

A. Masurarea elementelor dimensionale ale trofeului: Se face cu ruleta metrica, in cm, cu
precizie de 1.0 mm, astfel:
1. Lungimea blanii (L): Se masoara de la varful nasului (trufa) pana la varful cozii, fara insa a
depasi suprafata pielii (nu se ia in calcul si lungimea parului varfului cozii). In cazul in care
capul rasului este naturalizat, se urmaresc curburile pielii peste craniu.
2. Latimea mica a blanii (lm): Se masoara perpendicular pe lungime, in portiunea dintre
picioarele anterioare si cele posterioare in care prezinta dimensiune minima.
3. Latimea mare a blanii (lM): Se masoara intre extremitatile celor doua picioare anterioare,
pana la cele mai indepartate pernite ale labelor.
B. Determinarea adaosurilor pentru frumusete: Se face in general prin comparatie cu blanuri
evaluate de experti recunoscuti sau cu imagini standard bine cunoscute, in lipsa altor criterii
obiective. Acordarea procentelor se va face in limitele inscrise in fisa de evaluare a trofeuluiblana de ras.

Anexa nr. 20
la Ordinul nr. ______ / ________ 2005
al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale
__________________________
(gestionar fond de vanatoare)

Fisa de evaluare
a trofeului-blana de pisica salbatica (Felis silvestris)

Trofeul de vanat detinut de _____________________ , obtinut in baza autorizatiei de
vanatoare __________________ , seria ___________ , nr. __________ , din ___________ ,
eliberata de ______________________ , pe fondul de vanatoare nr. ____ , denumit
_____________ , din judetul _____________ , avand nr. de crotaliu ___________, este evaluat
dupa cum urmeaza:

Nr.
Elemente
Rezultat masuratori /
crt.
procente acordate
A. Masuratori
1
Lungimea blanii (L) (cm)
2
Latimea mica a blanii (lm) (cm)
3
Latimea mare a blanii (lM) (cm)
Punctaj pentru marime:
(Lx (lm+lM) / 200)
x
B. Adaosuri pentru frumueste
4
Lungimea cozii si numarul de inele ale cozii (0-10 %)
5
Favoritii
(0-5 %)
6
Lungimea si regularitatea raspandirii parului (0-10 %)
Suma procentelor adaosurilor pentru frumusete:
(0-25 %)
Valoarea adaosurilor:
(Lx (lm+lM) / 200) x Suma procentelor
(A+B)
Punctaj total

Data: ___________

Punctaj

Comisia de evaluare:

1.
2.
3.
4.
5.

Nume, prenume:
________________
________________
________________
________________
________________

Semnatura:
_________
_________
_________
_________
_________

x
x
x

x
x
x

Anexa nr. 21
la Ordinul nr. ______ / ________ 2005
al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale

Instructiuni tehnice
privind evaluarea trofeului-blana de pisica salbatica (Felis silvestris)

A. Masurarea elementelor dimensionale ale trofeului: Se face cu ruleta metrica, in cm, cu
precizie de 1.0 mm, astfel:
1. Lungimea blanii (L): Se masoara de la varful nasului (trufa) pana la baza cozii (locul de
insertie al acesteia pe trunchi). In cazul in care capul este naturalizat, se urmaresc curburile
pielii peste craniu.
2. Latimea mica a blanii (lm): Se masoara perpendicular pe lungime, prin tatonari, in portiunea
dintre picioarele anterioare si cele posterioare in care prezinta dimensiune minima.
3. Latimea mare a blanii (lM): Se masoara intre extremitatile celor doua picioare anterioare,
pana la cele mai indepartate pernite ale labelor.
B. Determinarea adaosurilor pentru frumusete: Se face in general prin comparatie cu blanuri
evaluate de experti recunoscuti sau cu imagini standard bine cunoscute, in lipsa altor criterii
obiective. Acordarea procentelor se va face in limitele inscrise in fisa de evaluare a trofeuluiblana de pisica salbatica.

Anexa nr. 22
la Ordinul nr. ______ / ________ 2005
al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale
__________________________
(gestionar fond de vanatoare)

Fisa de evaluare
a trofeului-craniu de ______________ (*)

Trofeul de vanat detinut de _____________________ , obtinut in baza autorizatiei de
vanatoare __________________ , seria ___________ , nr. __________ , din ___________ ,
eliberata de ______________________ , pe fondul de vanatoare nr. ____ , denumit
_____________ , din judetul _____________ , avand nr. de crotaliu ___________, este evaluat
dupa cum urmeaza:

Nr.
Elemente
crt.
1
Lungimea craniului (L) (cm) / (mm)
2
Latimea craniului (l) (cm) / (mm)
Punctaj total

Data: ___________

Rezultat
masuratori

Coeficient

(1+2)

Punctaj

1
1
x

Comisia de evaluare:

1.
2.
3.
4.
5.

Nume, prenume:
________________
________________
________________
________________
________________

Semnatura:
_________
_________
_________
_________
_________

__________________
Nota:

Se foloseste pentru evaluarea trofeelor-craniu provenite de la urmatoarele specii de vanat:
- urs (Ursus arctos);
- lup (Canis lupus);
- sacal (Canis aureus)
- ras (Lynx lynx);
- pisica salbatica (Felis silvestris);
- vulpe (Vulpes vulpes);
- viezure (Meles meles);
- caine enot (Nyctereutes procynoides)

Anexa nr. 23
la Ordinul nr. ______ / ________ 2005
al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale

Instructiuni tehnice
privind evaluarea trofeelor-craniu

A. Masurarea elementelor dimensionale ale trofeului: Se face cu sublerul, in cm, cu precizie
de 1.0 mm, pentru urs si lup si in mm, cu precizie de 0.1 mm, pentru celelalte cinci specii de
fauna salbatica de interes cinegetic al caror craniu este considerat trofeu de vanat, astfel:
1. Lungimea craniului (L): Se masoara pe linia longitudinala mediana a craniului, intre
extremitatile acestuia, prin tatonari, cautandu-se dimensiunea cea mai mare. In calcul se ia
inclusiv lungimea incisivilor, in cazul in care acestia se gasesc la locul lor. In cazul in care,
din motive legate de impuscarea vanatului sau de preparare, extremitatile craniului sunt
afectate, masurarea se face intre extremitatile existente.
2. Latimea craniului (l): Se masoara pe o directie perpendiculara pe directia de masurare a
lungimii, in zona arcadelor orificiilor oculare, cautandu-se, ca si in cazul lungimii,
dimensiunea maxima. In situatia in care arcada, din diverse motive, este sparta, masurarea se
face intre extremitatile existente, in conditii de perpendicularitate pe directia de masurare a
lungimii.

Anexa nr. 24
la Ordinul nr. ______ / ________ 2005
al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale

Incadrarea trofeelor de vanat
in categoria trofeelor de vanat medaliabile, functie de punctajul rezultat in urma evaluarii

Nr.
crt.
0
1
2
3

Specia / sex / trofeu

5

1
Cerb comun (Cervus elaphus)
Cerb lopatar (Dama dama)
Caprior (Capreolus capreolus)
Capra neagra
(Rupicapra rupicapra)
Mistret (Sus scrofa)

6

Urs (Ursus arctos)

7

Lup (Canis lupus)

8

Sacal (Canis aureus)

8

Ras (Lynx lynx)

4

9
10
11
12

mascul
femela
blana
craniu
blana
craniu
blana
craniu
blana
craniu
blana
craniu

Pisica salbatica
(Felis silvestris)
Vulpe (Vulpes vulpes)
Viezure (Meles meles)
Caine enot (Nyctereutes procynoides)

Medalia acordata, functie de punctajul CIC
Bronz
Argint
Aur
2
3
4
170.00-189.99
190.00-209.99
peste 210.00
160.00-169.99
170.00-179.99
peste 180.00
105.00-114.99
115.00-129.99
peste 130.00
100.00-104.99
105.00-109.99
peste 110.00
95.00-99.99
100.00-104.99
peste 105.00
110.00-114.99
115.00-119.99
peste 120.00
250.00-274.99
275.00-299.99
peste 300.00
51.00-52.99
53.00-54.99
peste 55.00
100.00-109.99
110.00-119.99
peste 120.00
37.00-38.99
39.00-40.99
peste 41.00
50.00 - 54.99
55.00 - 59.99
peste 60.00
25.00 - 25.49
25.50 - 25.99
peste 26.00
105.00-114.99
115.00-124.99
peste 125.00
23.00-24.49
24.50-25.99
peste 26.00
40.00-44.99
45.00-49.99
peste 50.00
15.00-15.99
16.00-16.99
peste 17.00
24.00-24.49
24.50-24.99
peste 25.00
22.00-22.49
22.50-22.99
peste 23.00
20.50-20.99
21.00-21.49
peste 21.50

Anexa nr. 25
la Ordinul nr. ______ / ________ 2005
al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale

___________________
(gestionar fond de vanatoare)

Nr. ______ din ______

Certificat de Evaluare a trofeului de ___________

Comisia de evaluare a trofeelor de vanat, constituita prin ___________________ , la
___________________________ , intrunita in sedinta de lucru din data de __________ ,
constata prin prezenta ca trofeul reprezentat de _______________________ , provenit de
la specia ____________________ , detinut de _________________________ ,
domiciliat in _____________________________________________________________ ,
obtinut in baza autorizatiei de vanatoare __________________ , seria ___________ , nr.
__________ , din ___________ , eliberata de ______________________ , pe fondul de
vanatoare nr. ____ , denumit _____________ , din judetul _____________ , avand nr. de
crotaliu _____________ , a obtinut, in conformitate cu metodologia CIC de evaluare a trofeelor
de vanat pentru aceasta specie, __________ puncte.

Data

_____________ ,
_____________
Comisia de evaluare:

1.
2.
3.
4.
5.

Nume, prenume:
________________
________________
________________
________________
________________

Semnatura:
_________
_________
_________
_________
_________

