
REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA

DIRECŢIA DE CREŞTERE, EXPLOATARE  ŞI AMELIORARE A CABALINELOR RA

Nr. 

crt.
Serviciul prestat Descrierea serviciului U.M.

Tarif unitar  

LEI  (TVA inclus)

1 Vizitarea hergheliei

Vizitarea obiectivelor principale din herghelie, după caz (adăpost

armăsari pepinieri, adăpost iepe mamă, vizionarea grupurilor de iepe

mamă pe pășune) cu însoțitor. Pentru copiii cu vârsta sub 6 ani, vizita

este gratuită.

persoană 13

2 Vizitarea hergheliei + spectacol ecvestru

Vizitarea obiectivelor principale din herghelie, după caz 

(adăpost armăsari pepinieri, adăpost iepe mamă, vizionarea 

grupurilor de iepe mamă pe pășune) cu însoțitor și spectacol 

ecvestru în incinta hergheliei - ultima sâmbată a fiecarei luni din 

sezon (iunie, iulie, august) un spectacol ecvestru de dresaj, la 

atelaj și de dresaj artistic călare.

vizită + 45 

min. spectacol/ 

persoană

20

3 Curs de călărie
Ședințe de echitație individuale cu personal  calificat și atestat 

FER.

Cursul se poate desfășura pe parcursul a 21 zile în 10 ședințe 

45 min./ 

ședință / 

persoană

100

4 Plimbare cu trăsura cu 2 cai *
Punerea la dispoziție a unei trasuri cu 2 cai, cu un însoțitor, angajat al

hergheliei pentru conducerea atelajului, în incinta subunității.

30 min./ 

persoană
35

5
Punerea la dispoziție a unui cal pentru filmare /

fotografiere în incinta secției de creștere a cabalinelor *

Punerea la dispoziție a uni cal (împreună cu o persoană angajată a

hergheliei / depozitului de armăsari pentru supravegherea calului)

pentru filmare/fotografiere în incinta secției de creșterea a cabalinelor.

cal + însoțitor/ 

30 min.
400

6

Punere la dispoziție a uni cal pentru filmare / fotografiere

care nu se desfășoară în cadrul incintei secției de creșterea a

cabalinelor *

Punerea la dispoziție a unui cal (împreună cu o persoană angajată a

hergheliei / depozitului de armăsari pentru supravegherea calului)

pentru filmare / fotografiere care nu se desfășoară în cadrul incintei

secției de creșterea a cabalinelor.

cal + însoțitor/ 

30 min.
450

7

Punere la dispoziție a unui grup de cabaline în libertate,

pentru filmare / fotografiere în scop comercial în incinta

secției de creșterea a cabalinelor *

Punerea la dispoziție a unui grup de cabaline (min. 5 capete – max. 15

capete) în libertate pentru filmare / fotografiere în scop comercial în

incinta secției de creșterea a cabalinelor.

grup de cai + 2 

îngrijitori /1 oră
1300

8
Punere la dispoziție manej / teren de concurs cu set

obstacole pentru antrenament, fără cazare *

Punere la dispoziție manej / teren de concurs, împreuna cu set de

obstacole, pentru antrenament, fără cazare, pentru proprietarii

particulari.

1 oră / cap 

cabalină
60

9 Demonstrație și prezentare ecvestră în incinta hergheliei *
Demonstrație ecvestră călare cu grup de cai din herghelie, încălecați de

sportivii  hergheliei; execuția unor figuri de dresaj  clasic, de bază.
30 min. 525

10

Demonstrație și prezentare ecvestră cu 6-12 cai și 6-12

sportivi în incinta hergheliei , la cerere, pentru grupuri

organizate*

Demonstrație de dresaj la atelaj și de dresaj artistic călare și prezentare

ecvestră, la cerere pentru grupuri organizate
30 min. / grup 2000

11
Închirieri de spații de cazare (boxe / stănoage) pentru

competiții sportive, expoziții  *

Punerea la dispozițe a spațiilor de cazare la stănoaga sau boxe, în

timpul desfașurării competițiilor ecvestre sau expozițiilor, organizate în

cadrul hergheliilor și depozitelor de armăsari, fără furajare / cu furajare.

lei/ zi/ cap 

cabalină

65 (cu furaje) / 

45 (fără furaje)

12
Cazare în boxă (fără furajare) pentru cabalinele aflate în

trecere / tranzit / antrenament*

Punerea la dispozitie a boxelor, pentru cazare, adăpare, așternut, fără

furajare pentru cabalinele aflate în tranzit / trecere / antrenament.

lei/ zi/cap 

cabalină
40

13
Cazare în boxă cu furaje pentru cabalinele aflate în trecere

/ tranzit /*

Punerea la dispozitie a boxelor, pentru cazare, cu îngrijitor, adăpare,

așternut și furaje pentru cabalinele aflate în trecere/tranzit.

lei/ zi/cap 

cabalină
50

14 Pensiune completă pentru cabaline  *   **

Cazarea calului în regim de pensiune: se asigură furajarea și adăparea

calului, curațarea zilnică a spațiului de cazare boxă / stănoagă și

asigurarea posibilității de mișcare și antrenament a calului în teren /

manej fără set de obstacole în timpul programului de lucru al unității.

Persoanele responsabile pentru efectuarea mișcării și antrenamentului

calului în teren / padoc / manej, nu pot fi salariați ai subunităților

DCEAC.

lei / zi / cabalină 55

15 Închiriere atelaj 2 cai pentru evenimente în exterior *

Închiriere atelaj cu doi cai, cu harnașament complet, trăsură, driver

pentru atelaj, pentru participare la desfășurarea unor evenimente în

exteriorul hergheliilor / depozitelor de armăsari (pentru nunți, botezuri,

alte evenimente familiale sau oficiale).

zi eveniment 2500

LISTA TARIFELOR PENTRU SERVICIILE PRESTATE ÎN ACTIVITATEA DE CREȘTERE, EXPLOATARE ȘI AMELIORARE A 

CABALINELOR DIN HERGHELIILE ȘI DEPOZITELE DE ARMĂSARI  

DIN ADMINISTRAREA REGIEI NAŢIONALE A PĂDURILOR – ROMSILVA 

HERGHELIA SÂMBĂTA DE JOS



Nr. 

crt.
Serviciul prestat Descrierea serviciului U.M.

Tarif unitar  

LEI  (TVA inclus)

16 Susținerea probelor de calificare a tineretului cabalin *

Proprietarii particulari își pot aduce tineretul cabalin pentru susținerea

probelor de calificare specifice rasei, în cadrul hergheliilor, cu ocazia

desfășurării lucrărilor oficiale de calificare și clasare a cabalinelor de

rasă. Secția de cabaline nu pune la dispoziție personal pentru

susținerea probelor de calificare.

Cap cabalină / zi 130

17 Armăsari reproducători pentru stațiunile de montă publică

Punerea la dispoziţia a armăsarilor de montă publică conform

prevederilor legale în vigoare, în punct / stațiune de montă autorizată -

pe bază de Contract de Împrumut de folosinţă.

Armăsar de 

montă publică
gratuit

18 Transport cabaline cu remorcă autorizată de 2 cai *   ** Transport cabaline cu remorca de 2 cai, tractată. lei / km. 6

N
o
tă
:

*- cu programare prealabilă telefonică sau prin e-mail ;

** - cerere însoțită de datele de identificare ale proprietarului și ale cabalinei.


