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 1. Baza didactic  de vân toare a Facult ii de Silvicultur  Suceava 
 
 1.1.  Structura folosin elor Bazei didactice de vân toare 
  
 Universitatea “ tefan cel Mare” Suceava are în gestiune, prin Facultatea de 
Silvicultur  dou  fonduri de vân toare care se constituie în “Baza didactic  de 
vân toare”. Cele dou  fonduri de vân toare sunt: 
- Fondul de vân toare nr. 55 Mitoc situat în partea sudic  a Podi ului 

Dragomirnei; 
- Fondul de vân toare nr. 69 Râ ca localizat în segmentul sudic al Obcinei 

Stâni oarei; 
 În tabelul 1 este prezentat  structura suprafe ei productive a celor dou  
fonduri de vân toare pe categorii de folosin  i  suprafa a neproductiv  cinegetic. 
 
 Tabelul 1. Structura suprafe ei fondurilor de vân toare 
 Table 1. The surface structure of hunting ground 

Mod de folosin  (inclusiv luciul 
de ap ) 

Suprafa  
cinegetic 

productiv  
Nr. 
crt. 

Fond de 
vân toare 

nr. … 

Suprafa a 
total  
(ha) P dure Arabil P une 

Suprafa  
cinegetic 

neproductiv  
(ha) (ha) % 

1. 55 Mitoc 7160,0 2550,0 
(35,7%) 

410,0 
(5,7%) 

3195,0 
(44,6%) 

1005,0 
(14%) 6155,0 86 

2. 69 Râ ca 14178,0 12630,0 
(89,1%) 

320,0 
(2,3%) 

938,0 
(6,6%) 

290,0 
(2%) 13888,0 98 

 
Suprafa a F.V. 55 Mitoc cuprinde în cea mai mare parte p une i teren 

agricol, arboretele fiind reprezentate prin trupuri de p dure dispuse relativ uniform 
în cuprinsul fondului. De i reprezentat  în procent de 35,7%, suprafa a p durilor 
din cuprinsul fondului este relativ accesibil , fiind în permanen  supus  presiunii 
activit ilor antropice (turism i activit i de agrement dezorganizate, culesul 
fructelor de p dure, a ciupercilor i plantelor medicinale). De i aceste p duri ofer  
vânatului hran  destul de variat , condi iile precare de lini te nu permit vânatului 
s  o valorifice integral, cu deosebire în sezonul estival când afluxul popula iei în 
p dure este mult mai intens (Com ia, 1961). 
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 În cazul F.V. 69 Râ ca, suprafa a p duroas  se constituie în masiv compact 
i bine încheiat, vânatul beneficiind de toate avantajele pe care le ofer  

amestecurile de fag cu brad, sub aspectul hranei i ad postului. i în acest fond 
condi iile de lini te a vânatului sunt frecvent afectate prin dispersarea excesiv  a 
exploat rii materialelor lemnoase din p dure, recoltarea dezorganizat  a 
ciupercilor, a fructelor de p dure sau p unatul animalelor domestice. 
 
 1. 2. Prezentarea faunei cinegetice  
  
 În urma lucr rilor de evaluare a efectivelor de vânat principal, efectuate în 
prim vara anului 2003 au rezultat efectivele prezentate în tabelul 2. În acela i tabel 
este prezentat  i situa ia cotelor de recolt  aprobate de c tre M.A.A.P.M. pentru 
sezonul 2003/2004. 
 

Tabelul 2. Efectivele evaluate i cotele aprobate pentru principalele specii de 
vânat ale fondurilor de vân toare(sezonul 2003 - 2004) 
Table 2. The estimated game population and the quotation consented to for the 
main game species of the hunting ground (2003 - 2004) 

Specia 
Pisic  
s lba-
tic  

Specifia ie Cerb 
nobil 

Potârni
-che C prior Mistre  Urs Iepure Lup Râs 

F.V. 55 Mitoc 
M 5 35        Efective F 5 35        

Total F.V 55 
Mitoc 10 70 50 - 580 30 - - 2 

Cote aprobate 0 3 6 - 60 0 - - 0 
F.V. 69 Râ ca 

M 40 30 - - - - - - - Efective F 60 40 - - - - - - - 
Total F.V. 69 

Râ ca 100 70 80 8 50 - 6 4 10 

Cote aprobate 7 4 8 1 0 - 2 1 1 
Total cota 
aprobat  7 7 14 1 60 0 1 1 1 

  
 Cotele propuse de gestionar spre aprobare MAAP, au fost avizate favorabil 
i se constituie în planul de recolt  pentru sezonul de vân toare 2003 / 2004. 

 
 2. Necesarul minim de hran  complementar  pus  la dispozi ia 
vânatului  
 

Cunoscând efectivele de vânat rezultate în urma evalu rii din prim vara  
anului 2003, au fost calculate cantit ile minime necesare pentru hrana vânatului, 
a a cum reiese din tabelul 3.  
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Aceste cantit i pot fi calculate în baza a dou  acte juridice în vigoare, i 
anume: 

- Contractele de gestionare a fondurilor de vân toare 55 Mitoc i 69 
Râ ca, nr. 956 i 967, încheiate în martie 2001 între I.T.R.S.C. Suceava 
i Universitatea “ tefan cel Mare” Suceava. Calculul este efectuat în 

temeiul Art. 7, alin. (7), lit. a), b) i c) din contractele de gestionare 
amintite; 

- Ordinul 478 din 16 oct. 2002 al M.A.A.P. privind Normele de întocmire 
a studiilor de specialitate pentru gestionarea durabil  a vânatului. 
Calculul este efectuat cu respectarea cantit ilor prev zute în Anexa la 
Instruc iunile de aplicare a Normelor de întocmire a studiilor de 
specialitate pentru gestionarea durabil  a vânatului – tabelul nr.1 i 
tabelul nr. 2. 

  
Tabelul 3. Situa ia comparativ  privind calculul necesarului de hran  
complementar  
Table 3. The comparative situation concerning the calculation of the stuff  

Necesarul de hran  complementar  
calculat conform Ordinului 478, anual 

Necesarul de hran  complementar  
calculat conform contractelor de 

gestionare, anual 
din care … (tone) din care …. (tone) 

      
Nr.
crt. 

Specia 

Total Fân + 
mas  
verde 

Furaje 
concen- 

trate 

Furaje 
suculente i 
r d cinoase 

To-
tal 

Fân + 
mas  
verde 

Furaje 
concen- 

trate 

Furaje 
suculente i 
r d cinoase 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
F.V. 55 Mitoc 

1 Cerb 
nobil 7,9 2,3 3,4 2,2 1,9 1,1 0,4 0,4 

2 C prior 13,7 3,1 7,4 3,2 1,6 1,6 - - 
3 Mistre  15,2 12,2 - 3,0 4,8 - 2,4 2,4 
4 Iepure 32,2 11,2 10,5 10,5 0,9 0,9 - - 
Total F.V.  

Mitoc 69,0 28,8 21,3 18,9 9,2 3,6 2,8 2,8 

F.V. 69 Râ ca 
1 Urs 19,7 - 11,8 7,9 - - - - 

2 Cerb 
nobil 97,5 26,7 17,7 53,1 11,4 6,8 2,3 2,3 

3 C prior 19,2 7,7 5,1 6,4 1,6 1,6 - - 

4 Mistre  31,1 - 21,4 9,7 8,4 - 4,2 4,2 

5 Iepure 9,9 2,0 3,9 4,0 0,3 0,3 - - 
Total FV 

Râ ca 177,4 36,4 59,9 81,1 21,7 8,7 6,5 6,5 

Total general 246,4 65,2 81,2 100,0 30,9 12,3 9,3 9,3 
 
 Se poate constata din analiza datelor din tabelul prezentat c , în total, 
cantit ile prev zute prin ordinul M.A.A.P. nr. 478/16. 10. 2002 sunt de 
aproximativ opt ori mai mari decât cele prev zute prin contractul de gestionare. 
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 3. Aspecte economice 
  
 Baza Didactic  de Vân toare a Universit ii “ tefan cel Mare” Suceava are 
ca  principal scop conservarea biodiversit ii ecosistemelor cuprinse în teritoriul 
s u i instruirea practic  a studen ilor.  
 Din acest motiv, cheltuielile cu salariile pentru cei trei paznici de vân toare 
angaja i nu se reg sesc în balan a economic  a bazei de vân toare (tabelul 4), 
ace tia fiind pl ti i de la bugetul de stat ca personal auxiliar în procesul form rii 
viitorilor ingineri silvici. 
 În ipoteza în care planul de recolt  se realizeaz  în totalitate, f r  a lua în 
calcul vânatul mic i nici r pitoarele cu p r, se poate întocmi o balan  economic  
în care s  se reg seasc  cheltuielile i veniturile pentru sezonul de vân toare în 
curs. 
 Trebuie f cut  men iunea c , în aceast  balan , veniturile celor dou  fonduri 
de vân toare didactice sunt cele atrase prin vân torile cu vân tori români i prin 
valorificarea carcaselor la vânatul mare. 
 Pentru întocmirea tabelului 4 s-au folosit urm toarele pre uri medii: 

- fân, mas  verde: 1500 lei / kg; 
- concentrate: 6500 lei / kg; 
- r d cinoase, suculente: 4500 lei / kg; 

 Prin Decizia nr. 38 din 24. 02. 2003 a Rectorului Universit ii “ tefan cel 
Mare” s-au stabilit urm toarele: 

- Tarifele practicate pentru vân torile cu vân tori români sunt cele minime  
prev zute în Anexa la Ordinul M.A.A.P. nr. 164 din 16 mai 2001, 
privind aprobarea nivelului tarifelor minime care se percep de la 
vân torii români pentru ac iuni de vân toare în România conform art. 1, 
alin A; 

- Pre uri pentru carcas  conform art. 2: 
   - cervide: 2,0 euro / kg; 
   - mistre :  1,0 euro / kg; 
   - urs: 0,8 euro / kg. 
 Rezultatele ob inute în urma calculelor sunt aproximative, deoarece nu se 
poate cunoa te apriori dac  vor exista cereri pentru autoriza ii de vân toare în 
sezonul 2003 / 2004, num rul acestora sau speciile pentru care se va dori 
eliberarea autoriza iilor. De asemenea, trebuie specificat c  realizarea planului 
depinde de o multitudine de factori independen i de voin a gestionarului. În acest 
sens trebuie men ionat c  cele dou  fonduri didactice nu beneficiaz  de existen a 
unor grupe de 20 – 30 de vân tori experimenta i (cum este cazul asocia iilor), care 
ajut  la buna gospod rire a fondurilor pe care vâneaz . În cazul de fa , o mare 
parte din lucr rile specifice de gestiune (cur area i repararea instala iilor, 
deschiderea i între inerea potecilor de vân toare, administrarea hranei 
complementare i a s rii, o parte din realizarea planului de recolt  – selec ia, 
verific ri de teren, combatere etc.), se realizeaz  de c tre personalul tehnic angajat 
i de c tre studen ii Facult ii de Silvicultur  Suceava, în perioadele de practic , în 
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timpul orelor prev zute în Programa analitic  a cursului “Vân toare i 
salmonicultur ”, precum i în perioada de preg tire a lucr rilor de diplom . 
 

Tabelul 4. Structura cheltuielilor i pre urilor Bazei Didactice de vân toare 
pentru un an mediu de aplicare a studiului (la nivelul cota iei EURO în luna 
septembrie 2003)  
Table 4. The expanse and price structure of the hunting Didactic Base for 
average calculus per one year of application of the study (eqivalent to EUORO 
in September 2003) 

   Cheltuieli (în milioane lei) 

Nr. 
crt. Specifica ie 

A. Cu respectarea 
prevederilor 
contractuale 

B. Cu respectarea 
Ord. 478 / 16. 10. 

2002 
1. Muni ie: 

- 20 cutii cartu e cu 
proiectil multiplu 

- 35 cartu e cu glon  

 
5,0 

 
1,8

 
5,0 

 
1,8 

2. Deplas ri Suceava – Mitoc, 
Suceava – Râ ca (135 km dus - 
întors): 

- 2 deplas ri / 3 
s pt mâni 

- 375 l combustibil 

 
 
 

9,0

 
 
 

9,0 

3. Furaje  120,8 1075,6 
4. Alte cheltuieli (ogoare pentru 

hrana vânatului, sare, materiale 
între inere etc.) 

15,0 15,0 

Total cheltuieli 151,6 1106,4 
Venituri (în milioane lei) 

1. Tarif trofeu: 
- cerb nobil (3 piese) 
- c prior (3 piese) 
- mistre  (5 piese) 
- urs (0,5 piese) 

 
15,0 

3,0 
6,0 

25,0 
2. Valorificare carcase: 

- cerb nobil (7 piese) 
- c prior (7 piese) 
- mistre  (14 piese) 
- urs (0,5 piese) 

 
55,0 
18,0 
50,0 

5,0 
Total venituri 177,0 
  
 Chiar dac  valorile prezentate în tabelul anterior sunt orientative, se poate 
observa diferen a forte mare dintre cheltuielile efectuate în premisa respect rii 
contractului de gestionare i cele f cute în cazul aplic rii Ordinului 478/16. 11. 
2002.  
 În situa ia prezentat  nu au fost reliefate cheltuielile privind logistica i for a 
de munc  necesar  amplas rii zilnice sau periodice a cantit ilor de hran  
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prezentate în tabel. Este vorba de atelaje pentru distribuirea furajelor, utilaje pentru 
dez pezire i personalul suplimentar necesar peazei permanente a locurilor de 
hr nire.Trebuie avut  în vedere situa ia material  precar  a locuitorilor din zon  
care au acces permanent în p dure în vederea aprovizion rii cu lemn de foc din 
produse de igien , resturi de exploatare etc., sau a prezen ei accidentale a 
animalelor domestice la p unat. 
 
 4. Concluzii i recomand ri 
  
 Analizând  valorile rezultate în tabelele 3 i 4, se pot face urm toarele 
men iuni: 

- Pentru administrarea cantit ilor de hran  complementar  care au reie it 
în urma calculelor, ar fi nevoie de o anumit  logistic  a c rei ini iere i 
între inere nu se justific  economic, activitatea de vân toare devenind 
nerentabil . Chiar dac  scopul principal al celor dou  fonduri este unul 
de instruire a studen ilor, din punct de vedere economic, balan a dintre 
venituri i cheltuieli trebuie s  fie echilibrat ; 

- Cantit ile rezultate din calcule conform Anexei 2 la Ordinul 478 / 16. 
10. 2002 al Ministrului agriculturii, alimenta iei i p durilor privind 
hrana complementar  a vânatului, sunt mult exagerate fa  de necesar, 
deoarece vegeta ia ierboas , arbustiv  i lemnoas  de pe cuprinsul celor 
dou  fonduri de vân toare asigur  necesarul de nutrien i pentru 
popula iile de vânat existente. Din experien a proprie i din cea a fostului 
gestionar (R.N.P), popula iile de animale din zon  folosesc hrana 
complementar  doar în iernile deosebit de grele. 

- Un cerb matur consum  circa 12 kg furaje pe zi (Cotta, 1982), iar 
conform ordinului ministerial  (tabelul nr. 1) ar trebui acordat, minim, 
5,5 kg hran  / zi / exemplar între 16 oct. i 30 apr. Acordarea unor 
cantit i de hran  atât de mari vânatului (aproape jum tate din necesarul 
zilnic - pentru anumite perioade din an) ar conduce la transformarea 
activit ii cinegetice în una “semizootehnic ”. În aceste condi ii, 
no iunile de “vânat” i “vân toare” î i pierd din sens. Deci, i din punct 
de vedere ecologic nu se justific  cantit ile rezultate în tabelul 3. 

- Pentru a se crea posibilitatea aplic rii unei vân tori de tip “zootehnic” 
este necesar  o logistic  foarte costisitoare i modificarea radical  a 
principiilor de gospod rire a p durilor. Aceast  situa ie, în care 
exploatarea masei lemnoase din produse accidentale i de igien  (în 
cvasitotalitatea suprafe ei p durilor), nu permite acordarea de furaje 
concentrate i fibroase decât sub strict  supraveghere, fapt care implic , 
în afara costurilor ridicate pentru hran  i transport, angajarea de înc  5 – 
6 paznici pe un fond de vân toare; 

- Din punct de vedere etic, activitatea cinegetic  devine vulnerabil  în fa a 
mi c rii “antichasse” care este în expansiune in Europa. 
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 În situa ia respect rii cantit ilor de hran  prev zute prin Ordinul 478 / 16. 
10. 2002 al M.A.A.P., apreciem c  deja se preconizeaz  trecerea  la o îngrijire a 
vânatului în sistem semizoozehnic. În acest sens, trebuie analizat dac  respectiva 
tendin  este în acord cu strategia actual  a dezvolt rii a sectorului cinegetic i 
adaptat  strategiei în cauz .  
 Pentru implementarea unei strategii de dezvoltare a sectorului cinegetic în 
sistem semizootehnic ar fi necesar  adaptarea modului de gestionare a p durilor în 
acord cu acest deziderat, respectiv adoptarea unor m suri minimale i anume: 

- restric ionarea la maxim a accesului popula iei, atelajelor i animalelor 
domestice în p dure; 

- controlul strict al speciilor r pitoare; 
- excluderea regener rii artificiale a p durii prin puie i crescu i în 

pepinier  sau regenerarea în suprafe e îngr dite; 
- afectarea unui procent sporit de suprafe e din fondul forestier pentru 

hrana vânatului 
 Ca recomand ri, propunem revizuirea unor aspecte din “Instruc iunile de 
aplicare a normelor de întocmire a studiilor de specialitate pentru gestionarea 
durabil  a vânatului” urm rind: 

- punerea de acord a acestora cu strategia de gestiune a speciilor de vânat 
din România i cu principiile gestion rii durabile a p durilor; 

- consultarea gestionarilor, în func ie de statutul fiec ruia, ace tia 
prezentând dinamica efectivelor la diferitele specii de vânat pentru cel 
pu in 20 de ani în urm  în corela ie cu factorii climatici, precum i modul 
de acordare i cantit ile de hran  complementar  din perioada analizat ; 

- stabilirea unui mod de calcul a cantit ilor de hran  complementar  
necesar pentru vânat în conformitate cu particularit ile fiec rui fond de 
vân toare în parte, precum  i cu statutul fiec rui gestionar; 

- stabilirea unor “Chei de diagnoz  ecologic ” care s  aib  în vedere date 
statistice reale deoarece efectivele optime stabilite în acest mod sunt baz  
în gestiunea vânatului. 
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 Abstract 
 

Economic Implications of the Application of the Drawing Out 
Standards of the “Speciality Studies for the Lasting 
Administration of the Game” for the Hunting Didactic Base of the 
Forestry Faculty in Suceava 

 
 The paperwork focused on the discrepancy between the complementary food 
quantities estimated in concordance with Order 478/oct. 16th 2002 of M.A.A.P. on 
one side, and those estimated in concordance with the administration contracts.  
 Because of this discrepancy, some revisals should be done on more aspects 
from “The Application Directions of the Drawing out Standards of the Specialty 
Studies for the Lasting Administration of the Game”. 
 Keywords: complementary food, game, specialty studies.  
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