
Recuperarea pagubelor
produse De

animalele sălbatice
Mereu omul a trăit alături de animalele sălbatice, ele sunt parte din viața 

de zi cu zi a fermierilor. Este normal să existe și situații când acestea 

provoacă pagube culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice. 

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, HG 1679/2008 privind modalitatea de acordare a 

despăgubirilor prevăzute  de Legea vânătorii şi a protecției fondului 

cinegetic nr. 407/2006.

P E N T R U A R I I P R O T E J A T E



Primul lucru pe care trebuie să îl faceți este să depuneți o cerere 

scrisă la primăria localității 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 Inspec-

toratului 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 întrunește în termen de 48 de ore de la data convocării. 

Constatarea pagubelor se realizează în prezența persoanei păgubi-

te sau a unui reprezentant legal al acesteia și la acțiune pot participa 

și reprezentanți ai gestionarului faunei de interes cinegetic din 

cuprinsul fondului cinegetic și ai structurii de administrare a ariei 

protejate neincluse în fonduri cinegetice sau în care vânătoarea nu 

este admisă, după cum paguba a fost produsă în fondul cinegetic 

sau în aria protejată.

După evaluare se întocmește raportul și dosarul se va înainta spre 

examinare Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic și Vânătoare, 

care îl va trimite Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor pentru 

aprobare. După ce este aprobat, va putea fi făcută plata către păgu-

bit. Deși este vorba de mai multe hârtii și timp, este bine ca fiecare 

fermier să își ceară drepturile, hotărâte prin lege.
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Nerespectarea condițiilor impuse de cu  H.G. nr. 1679/ 2008, HG 

1679/2008 modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute  

de Legea vânătorii şi a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, 

precum şi obligațiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi 

proprietarilor de culturi agricole, silvice şi de animale domestice 

pentru prevenirea pagubelor, respectiv, neconvocarea comisiei în 

termenul legal, duce la nerecuperarea prejudiciului de către per-

soanele 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
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ATENȚIE!
Nerespectarea condițiilor impuse de H.G. nr. 1679/ 2008, modalita-

tea de acordare a despăgubirilor prevăzute  de Legea vânătorii și 

a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, precum și obligațiile 

ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice și proprietarilor de 

culturi agricole, silvice și 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.

IMPORTANT!
 
Până la convocarea comisiei, păgubiții trebuie să colecteze ma-
terialele 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.
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