
NR. 
CRT. VALOARE

1 5 lei/pers
2 15 lei/autovehicul
3 15 lei/zi/cort(rulotă)
4 120 lei/ora

5 20 lei/ora                                          
60 lei/zi

6 15 lei/ora                                              
50 lei/zi

7 50 lei/ zi
8 700 lei/zi 
9 18 lei/ ora

10 400 lei/ zi
11 20 lei/ora
12 7,5 lei/ pag/ format A4
13 15 lei/ora
14 1 lei/pag A4
15 3 lei/ pag 
16 1 lei/pag  A4
17 5 lei/ pag A4
18 1 lei/pag A4
19 1 lei/pag A4
20 1,5 lei/pag
21 1 lei/pag
22 2,5 lei/ pag 

23 50 % din contravaloarea nominală 

24 Sistat cf Cod fiscal actualizat 01.01.2016

25 9 lei/ha/pana la 100 ha,                          
4,5 lei/ ha/ peste 100 ha

26 4,5 lei/ha

27 15 lei/ora                                               
50 lei/zi

LISTA 
de tarife și servicii ale Administrației Parcului Natural Comana 

Tarif vizitare
Servicii parcare
Campare

SPECIFICAȚIE

Tarif filmare în scop comercial 
Închiriere generator electric 5 kW
Tarif fotografiere în scop comercial 
Servicii ghidaj turistic
Imprimare fotografii (până la format A3)

Plimbare cu barca cu motor (4 locuri; cu motor și ghid)

Închiriere caiac (3 locuri)

Servicii comerciale zona 1

Închiriere barca din fibra de sticla (4 locuri; fără motor și fără ghid)

Acces internet
Fotocopiere xerox
Servicii scanare (format până la A4)
Servicii scanare profesională (format până la A0)
Servicii tenhoredactare (fără concepție) documente
Îndosariere documente (pe spirală)

Eliberare adeverintă pentru scutire de impozit pentru teren agricol

Eliberare adeverința privind gospodărirea terenurilor agricole cu respectarea restricțiilor specifice regimului de arie naturală protejată

Eliberare adeverintă privind gospodărirea terenurilor agricole cu respectarea restricțiilor specifice regimului de arie naturală protejată 
- pașuni și terenuri incluse în măsuri de agro-mediu

Închiriere bicicletă

Decupaje ghilotină
Listare pagină format A4
Listare pagină format A5
Listare pagină format A3

Executarea lucrărilor în regim de urgență (max.7 zile)

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA
ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL COMANA R.A.
DJ 411 – 412A, com. Comana, jud. GIURGIU, cod 087055,
tel: 0372998863, fax: 0372899062,  www.comanaparc.ro
e-mail: comanaparc@comanaparc.ro



CUANTUM TARIF

28 200 lei

29 400 lei

30 500 lei

31 2000 lei

32 250 lei

33 500 lei

34 250 lei

35 500 lei

36 4000 lei

37 500 lei

38 1000 lei

39 125 lei
40 250 lei
41 AVIZ PJ_rev/act_autoriz.integr.mediu 2500 lei
42 250 lei
43 500 lei

44 50 lei

45 250 lei

* TOATE PRETURILE INCLUD TVA

Analiza şi verificarea documentaţiei şi emiterea avizului pentru  activităţile de 
recoltare/capturare şi/sau achiziţionare şi/sau comercializare a unor plante şi 
animale din flora şi fauna sălbatică în stare vie, proaspătă sau 
semiprelucrată, a unor flori de mină, fosile de plante şi fosile de animale 
vertebrate şi nevertebrate

CODIFICARE 

AVIZ PF_eval.imp.fără SI/SEA

AVIZ PJ_eval.imp.fără SI/SEA

AVIZ PF_eval.imp.cu SI/SEA

AVIZ PJ_eval.imp.cu SI/SEA

AVIZ PF_rev/act_acord_mediu

AVIZ PJ_rev/act_acord_mediu

AVIZ PF_autoriz.med.fără bilanț

Analiza şi verificarea documentaţiei în cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului şi emiterea avizului pentru proiectele care nu se 
supun studiului de evaluare a impactului asupra mediului/evaluare adecvată

Analiza şi verificarea documentaţiei în cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului şi emiterea avizului pentru proiectele care se 
supun studiului de evaluare a impactului asupra mediului/evaluare adecvată

Analiza şi verificarea documentaţiei şi emiterea avizului pentru 
revizuirea/actualizarea acordului de mediu

Analiza şi verificarea documentaţiei în cadrul procedurii de emitere a 
autorizaţiei de mediu fără bilanţ de mediu şi emiterea avizului AVIZ PJ_autoriz.med.fără bilanț

AVIZ PJ_autoriz.integ.mediu

AVIZ PF_autoriz.med.cu bilanț

AVIZ PJ_autoriz.med.cu bilanț

AVIZ PF_rev/act_autoriz.mediu
AVIZ PJ_rev/act_autoriz.mediu

AVIZ PF_aviz.mediu
AVIZ PJ_aviz.mediu

AVIZ PF_recolt.capt.achiz.com.-floră.faună.fosile

AVIZ PJ_recolt.capt.achiz.com.-floră.faună.fosile

SERVICII AVIZARE

Analiza şi verificarea documentaţiei cu bilanţ de mediu şi emiterea avizului 

Analiza şi verificarea documentaţiei şi emiterea avizului pentru 
revizuirea/actualizarea autorizaţiei de mediu

Analiza şi verificarea documentaţiei şi emiterea avizului pentru planuri şi 
programe

Analiza şi verificarea documentaţiei în cadrul procedurii de emitere a 
autorizaţiei integrate de mediu şi emiterea avizului

Analiza şi verificarea documentaţiei şi emiterea avizului pentru 
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