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ÎN VEDEREA ACORDĂRII  DESPĂGUBIRILOR PENTRU PAGUBELE 

PRODUSE DE EXEMPLARELE DIN SPECIILE DE FAUNĂ SĂLBATICĂ 

DE INTERES CINEGETIC PREVĂZUTE ÎN LEGEA VÂNĂTORII  ȘI A 

PROTECȚIEI FONDULUI CINEGETIC  NR. 407/2006 ,VĂ FACEM 

CUNOSCUTE  DISPOZIȚIILE  H.G. NR. 1679/2008 : 

 

Paguba produsă de exemplarele din speciile de faună de interes 
cinegetic culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice, 

denumită în continuare pagubă, în înţelesul prezentei hotărâri, 
constă în modificarea integrităţii fizice şi/sau a caracteristicilor 

fiziologice ale exemplarelor din speciile de floră din culturile 
agricole şi a vegetaţiei forestiere din fondul forestier şi din afara 

acestuia, după caz, precum şi a animalelor domestice, rezultată din 

acţiunea asupra acestora a exemplarelor din speciile de faună de 
interes cinegetic, care: 

a)afectează producţia, în cazul culturilor agricole; 
b)produc vătămarea cu grad de manifestare puternic sau foarte 

puternic, stabilit potrivit normelor tehnice în vigoare, a culturilor 

silvice; 
c)determină îmbolnăvirea sau moartea animalelor domestice. 
 

(1)Constatarea pagubei se face la cererea scrisă a persoanei 

păgubite, depusă la primăria localităţii pe teritoriul căreia s-a 
produs paguba. 

(2)Cererea prevăzută la alin. (1) se depune în termen de 24 de ore 
de la data la care persoana păgubită a descoperit paguba. 
 

 



OBLIGAŢII ce revin proprietarilor culturilor agricole şi silvice şi al 

animalelor domestice, pentru prevenirea pagubelor ce pot fi cauzate 

de exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic 

 
Art. 1 

Pentru prevenirea pagubelor ce pot fi cauzate de exemplarele din speciile de faună 

de interes cinegetic, proprietarii culturilor agricole şi silvice au următoarele 

obligaţii: 

a)să declare şi să înregistreze suprafeţele pe care sunt înfiinţate culturile agricole, 

potrivit legii; 

b)să aibă elaborate amenajamente silvice în vigoare, potrivit legii; 

c)să solicite în scris persoanei juridice care gestionează fauna de interes cinegetic 

întreprinderea de acţiuni pentru prevenirea pagubelor la culturile agricole şi/sau 

vegetaţiei forestiere, în perioadele în care acestea sunt frecventate pentru hrană de 

exemplare din speciile de faună de interes cinegetic; 

d)să amplaseze în culturile agricole sau silvice expuse mijloace de îndepărtat 

exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic (fixe sau mişcătoare), fizice 

ori chimice, permise de lege, cu ajutorul cărora vor alunga sau vor împiedica 

pătrunderea exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic în interiorul 

culturilor. 

 

Art. 2 

Obligaţiile ce revin proprietarilor de animale domestice pentru prevenirea 

pagubelor ce pot fi cauzate de exemplarele din speciile de faună de interes 

cinegetic sunt: 

a)să declare şi să înregistreze animalele domestice potrivit legii; 

b)să asigure paza animalelor domestice aflate la păşunat sau la diferite munci; 

c)să folosească pentru păşunatul animalelor domestice numai acele suprafeţe 

admise, potrivit legii, la păşunat; 

d)să adăpostească, pe timp de noapte, animalele domestice numai în locuri 

împrejmuite şi păzite; 

e)să deplaseze animalele domestice prin pădure spre locurile de păşunat şi adăpat, 

numai pe traseele stabilite în acest scop, de comun acord, cu persoana juridică ce 

gestionează fauna de interes cinegetic din perimetrul respectiv şi cu administratorul 

suprafeţei respective de fond forestier. 

 

  Primar     Secretar 

     Banzea Ion    Boboc Remus Eduard 
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