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În cazul acesta, există o procedură strictă de constatare şi evaluare 
a pagubei, precum şi de stabilire a răspunderii civile, în 
conformitate cu H.G. nr. 1679/ 2008, privind modalitatea de 
acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii şi a 
protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006. 

          Primul lucru pe care trebuie să îl faceți este să depuneți o cerere scrisă la primăria 
localităţii pe teritoriul căreia s-a produs paguba. Termenul de depunere a cererii este de 24 de ore de 

la data la care s-a descoperit paguba. Primăria va anunța autoritățile relevante, Agenția de Protecție a Mediului 
de pe raza județului dvs. și Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic și de Vânătoare, ce vor desemna câte un 
reprezentant să facă parte din comisia de constatare și de evaluare a pagubelor. Convocarea comisiei se 
realizează în termen de 24 de ore de la data înregistrării cererii persoanei păgubite, iar comisia se întruneşte în 
termen de 48 de ore de la data convocării. 

IMPORTANT! 

Până la convocarea comisiei, păgubiții trebuie să colecteze materialele doveditoare, care pot 

fi: fotografii,înregistrări video, declarații ale martorilor, act necropsie animal sau act dispariție 

animal (doar în cazul atacurilor la animalele domestice), precum și alte asemenea probe. 

 
OBLIGAȚIILE CE REVIN PROPRIETARILOR ÎN VEDEREA ACORDĂRII DESPĂGUBIRILOR ȘI PENTRU 

PREVENIREA  PAGUBELOR  

 

- Declararea şi înregistrarea animalelor domestice, potrivit legii . 

- Asigurarea pazei în perioadele în care animalele se află la păşunat sau la diferite munci. 

- Păşunarea în locurile admise, potrivit legii. 

- Adăpostirea pe timpul nopţii a animalelor în locuri împrejmuite şi păzite. 

- Deplasarea animalelor pe traseele stabilite împreună cu persoana juridică ce gestionează   

fauna cinegetică şi cu administratorul suprafeţei respective de fond funciar. 

 
 Atentie ! 
        Nerespectarea condiţiilor impuse de H.G. nr. 1679/ 2008,  precum şi obligaţiile ce revin proprietarilor de culturi 

agricole, silvice şi de animale domestice pentru prevenirea pagubelor, respectiv, neconvocarea comisiei în termenul 

legal, duce la nerecuperarea prejudiciului de către persoanele păgubite de animalele din fauna sălbatică. 

        Mai multe informații se pot obține de la Primărie sau de la Agenția de Protecție a Mediului din județul 

dumneavoastră. 
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