OBSERVAȚII A.G.V.P.S. LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE DE GUVERN PENTRU MODIFICAREA HOTĂRÂRII nr. 1.679
din 10 decembrie 2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului
cinegetic nr. 407/2006, precum şi obligaţiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi proprietarilor de culturi agricole, silvice şi
de animale domestice pentru prevenirea pagubelor,
După modificările MAP transmise în data de 25.04.2017
TEXT PROPUS MAP
După dezbaterea din 12.04.2017
1.
Art. 2. – (1) 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:
…………………….
c) determină îmbolnăvirea sau moartea animalelor
domestice.
(2) În înţelesul prezentei hotărâri, expresiile de mai
jos au următoarele semnificaţii:
............
b) culturi silvice - semănături, seminţişuri, puieţi şi
lăstari din specii forestiere, plantaje silvice,
pepiniere, culturi de răchită şi cele cu arbuşti
ornamentali şi fructiferi, culturi de puieţi din solare
şi pepiniere, arborete în curs de regenerare naturală
sau artificială, arborete regenerate natural sau
artificial arborete cu vârste mai mici de 15 ani sau
cu înălţimi mai mici de 10 metri şi pomi de
Crăciun;

OBSERVAȚII AGVPS LA FORMA POSTATĂ
2.
Art. 2. (1) 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 cultivate agricole şi
ale vegetaţiei forestiere din fondul forestier şi din
afara acestuia, după caz, precum şi a animalelor
domestice, deoarece: rezultată din acţiunea asupra
acestora a exemplarelor din speciile de faună de
interes cinegetic, care:
……….
c) determină îmbolnăvirea rănirea sau moartea
animalelor domestice.
(2) În înţelesul prezentei hotărâri, expresiile de mai
jos au următoarele semnificaţii:
…………………
b) culturi silvice - semănături, seminţişuri, puieţi şi
lăstari din specii forestiere, plantaje silvice,
pepiniere, culturi de răchită, de şi cele cu arbuşti
ornamentali şi fructiferi, culturi de puieţi din solare
şi pepiniere, arborete în curs de regenerare naturală
sau artificială, arborete regenerate natural sau
artificial arborete cu vârste mai mici de 15 ani sau
cu înălţimi mai mici de 10 metri şi pomi de
Crăciun;

MOTIVAȚIE
3.

c) animale domestice – animale vertebrate și
nevertebrate, în orice stadiu de dezvoltare, care
trăiesc și se înmulțesc în condiții create de om și
dependent de acesta, cele ținute în captivitate pentru
consum, colonizări sau repopulări din crescătorii și
complexuri de vânătoare autorizate, cu excepția
celor care trăiesc în ape naturale și în orice formă
de amenajare de apă.
Art. 3. - (1) Constatarea și evaluarea pagubelor și
stabilirea răspunderii civile se realizează în prezența
obligatorie a persoanei păgubite care deține legal
cultura agricolă/silvică sau animalele domestice, de
către o comisie constituită în acest scop, denumită
în continuare comisie, din care fac parte câte un
reprezentant legal al:
a) structurii teritoriale a autorității publice centrale
care răspunde de vânătoare;
b) structurii teritoriale a autorității publice centrale
pentru protecția mediului;
c) structurii teritoriale a autorității publice centrale
care răspunde de agricultură.
d) gestionarului fondului cinegetic în care s-a
produs paguba sau ai administraţiei/custodelui ariei
protejate dacă paguba s-a produs în ariile naturale
protejate neincluse în fondurile cinegetice sau în
cele în care vânătoarea nu este admisă;
e) persoanei păgubite.
(2) La constatarea pagubelor au obligația de a
participa reprezentanți ai gestionarului fondului
cinegetic, dacă paguba s-a produs în fondul
cinegetic, sau ai administraţiei/custodelui ariei
protejate, dacă paguba s-a produs în ariile naturale
protejate neincluse în fondurile cinegetice sau în
cele în care vânătoarea nu este admisă.

c) animale domestice – animale vertebrate și
nevertebrate, în orice stadiu de dezvoltare, care
trăiesc și se înmulțesc în condiții create de om și
dependent de acesta, în orice stadiu de dezvoltare.
cele ținute în captivitate pentru consum, colonizări
sau repopulări din crescătorii și complexuri de
vânătoare autorizate, cu excepția celor care trăiesc
în ape naturale și în orice formă de amenajare de
apă.
Art. 3. - (1) Constatarea pagubelor, evaluarea
acestora, și stabilirea răspunderii civile și stabilirea
cuantumului despăgubirilor acestora se realizează în
prezența obligatorie a persoanei păgubite, de către o
comisie constituită în acest scop, denumită în
continuare comisie, din care fac parte câte un
reprezentant legal al:
a) structurii teritoriale a autorității publice centrale
care răspunde de vânătoare;
b) structurii teritoriale a autorității publice centrale
pentru protecția mediului;
c) structurii teritoriale a autorității publice centrale
care răspunde de agricultură.;
d) gestionarului fondului cinegetic în care s-a
produs paguba sau ai administraţiei/custodelui ariei
protejate dacă paguba s-a produs în ariile naturale
protejate neincluse în fondurile cinegetice sau în
cele în care vânătoarea nu este admisă, ori cel al
autorității publice de mediu nominalizat la lit. b) în
cazul când nu există administraţie/custode ;
e) persoanei păgubită.
…………………………..

c) prevedere discriminatorie pentru agenții
economici din acvacultură;
Contrar prevederilor om 766/2007 menționate la
art.6 alin 4 lit. e

.......................
Art. 4 - (1) Constatarea pagubei se face la
cererea scrisă a persoanei pagubite, depusă și
înregistrată la unitatea administrativ-teritorială pe
teritoriul căreia s-a produs paguba. Cererea format
tip, realizată conform Anexei nr. 5 la prezenta
hotărâre va fi pusă la dispoziția păgubitului de către
unitatea administrativ-teritorială pe teritoriul căreia
s-a produs paguba.
(2) Cererea prevăzută la alin. (1) se
completează și se depune în termen de 24 48 de ore
de la data la care persoana păgubită a depistat s-a
produs paguba.
(3) Convocarea comisiei prevăzute la art. 3
se realizează prin grija primarului, transmisă în
scris, prin orice mijloace de comunicare cu
confirmare de primire, în data înregistrării cererii
prevăzută la alin. (1), după ce acesta verifică în
Registrul agricol dacă persoana păgubită deține
legal bunul pentru care solicită despăgubire.
Comisia nu va fi convocată în cazul când nu se
poate face dovada privind calitatea solicitantului de
deținător
legal
al
culturii/animalului
domestic/crescătoriei.
……………………
(6) În cazul producerii unor pagube
animalelor domestice, care necesită prelungirea
termenului conform alin. (5), după depunerea
cererii de către persoana pagubită, primarul va
solicita medicului veterinar de circumscriptie să
înregistreze la fața locului informațiile privind
cauza decesului/rănirii animalelor domestice prin
completarea formularului prevăzut în Anexa nr 6 la
prezenta hotărâre. Formularul completat de către
medicul veterinar de circumscripție se pune la
dispoziția comsiei și face parte din dosarul de

pagubă.
(7) Membrii comisie, persoana păgubită și
gestionarul
fondului
cinegetic
sau
administrorul/custodele ariei protejate, după caz,
au obligația să prezinte toate datele și înscrisurile
relevante specifice competenței acestora, în vederea
evaluării pagubei și stabilirii răspunderii civile;
(8) Neparticiparea gestionarului fondului cinegetic,
din motive imputabile acestuia, la constatarea
pagubei dacă aceasta s-a produs în fondul cinegetic
sau în intravilan și/sau Neprezentarea, în termen, de
către gestionarul fondului cinegetic, în cazul în care
paguba a fost produsă în fondul cinegetic sau în
intravilan, a tuturor documentelor relevante care
dovedesc îndeplinirea de către acesta a obligațiilor
prevăzute în Anexa nr. 3 atrage din oficiu
răspunderea civilă a acestuia pentru producerea
pagubei.
(9) Refuzul persoanei păgubite de a
participa la constatarea și evaluarea pagubei, din
motive imputabile acesteia, conduce la neacordarea
de despăgubiri pentru paguba sesizată. Refuzul se
constată de comisie în prezența unui reprezentant al
unității teritorial administrative pe raza căreia s-a
produs paguba.
(9) Neprezentarea, în termen, de către persoana
păgubită a tuturor documentelor relevante care
dovedesc dreptul acesteia de deținere a bunului
pentru care solicită despăgubire atrage din oficiu
neacordarea de despăgubiri pentru paguba sesizată.
Art. 5 - (1) Deciziile în comisie se iau cu
votul majorităţii simple a membrilor prezenţi,
consemnându-se, în procesul verbal de constatare a
pagubei, votul fiecăruia și motivarea în situații de
opinii divergente, iar în caz de paritate de voturi,
votul decisiv aparţine:

.

(9) Neprezentarea, în termen, de către persoana
păgubită a tuturor documentelor relevante care
dovedesc dreptul acesteia de deținere a bunului
pentru care solicită despăgubire și îndeplinirea de
către acesta a obligațiilor prevăzute în anexa 4,
atrage din oficiu neacordarea de despăgubiri pentru
paguba sesizată.

Art. 5 - (1) Deciziile în comisie se iau cu votul
majorităţii simple a membrilor prezenţi,
consemnându-se, în procesul verbal de constatare a
pagubei votul fiecăruia și motivarea în situații de
opinii divergente, iar în caz de paritate de voturi,
votul decisiv, pentru atragerea răspunderii și

a) reprezentantului structurii teritoriale a autorității
publice centrale care răspunde de vânătoare, dacă
paguba a fost produsă în fondurile cinegetice de
către exemplare din speciile prevăzute în Anexa nr.
1 la Legea nr. 407/2006, cu modificările și
completările ulterioare;
b) reprezentantului structurii teritoriale a autorității
publice centrale pentru protecția mediului, dacă
paguba s-a produs în ariile naturale protejate
neincluse în fondurile cinegetice sau în cele în care
vânătoarea nu este admisă sau a fost produsă de
către exemplare din speciile prevăzute în Anexa nr.
2 la Legea nr. 407/2006, cu modificările și
completările ulterioare, indiferent de locul
producerii pagubei;

evaluării pagubei aparţine:
a) reprezentantului structurii teritoriale a autorității
publice centrale care răspunde de vânătoare, dacă
paguba a fost produsă în fondurile cinegetice de
către exemplare din speciile prevăzute în Anexa nr.
1 la Legea nr. 407/2006, cu modificările și
completările ulterioare;
b) reprezentantului structurii teritoriale a autorității
publice centrale pentru protecția mediului, dacă
paguba s-a produs în ariile naturale protejate
neincluse în fondurile cinegetice sau în cele în care
vânătoarea nu este admisă sau a fost produsă de
către exemplare din speciile prevăzute în Anexa nr. (2) corelare cu atribuțiile prevăzute la alin 1)
2 la Legea nr. 407/2006, cu modificările și
completările ulterioare, indiferent de locul
producerii pagubei;
(2) Constatarea pagubelor și evaluarea acestora și
stabilirea răspunderii civile se poate realiza și în
prezenţa a doi trei membri ai comisiei, obligatorie
fiind prezența persoanei păgubite și a încă unui doi
reprezentanți din cei prevăzuți la art. 3 5 alin (1) lit
a) – b) c) în funcție de domeniul de competență.
………..

(2) Constatarea pagubelor și evaluarea acestora și
stabilirea răspunderii civile se poate realiza și în
prezenţa a doi trei membri ai comisiei, obligatorie
fiind prezența persoanei păgubite și a unui doi
reprezentanți din cei prevăzuți la art. 3 alin (1) lit a)
- c) în funcție de domeniul de competență.
(3) Dacă reprezentantul legal al gestionarului
fondului
cinegetic
sau
al
administratorului/custodelui ariei protejate nu se
prezintă la constatarea și evaluarea pagubei din
motive imputabile acestora, deși au fost convocați
legal, Procesul verbal de constatare și evaluare a
pagubelor încheiat în condițiile alin (2) este
opozabil tuturor părților implicate în constatarea
pagubelor, evaluarea acestora și pentru stabilirea
răspunderii civile.
Art. 6. - (1). Stabilirea cuantumului despăgubirilor Art. 6.
se realizează de către comisie în funcţie de valoarea ………..
cheltuielilor efectuate de către persoana păgubită
până la data producerii pagubei cu înfiinţarea şi
întreţinerea culturii agricole sau silvice, sau în

funcţie de valoarea de piaţă în cazul animalelor
domestice.
(2) Constatarea şi evaluarea pagubelor produse de
speciile de faună de interes cinegetic culturilor
agricole sau silvice și stabilirea răspunderii civile se
consemnează de către comisie într-un proces verbal
al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1.
(3) Constatarea şi evaluarea pagubelor produse de
speciile de faună de interes cinegetic animalelor
domestice și stabilirea răspunderii civile se
consemnează de către comisie într-un proces verbal
al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.
(4) Pentru stabilirea nivelului cheltuielilor
prevăzute la alin. (1) comisia trebuie să aibă în
vedere următoarele:
a) în cazul culturilor agricole, calculaţiile de
producţie emise de autoritatea publică centrală care
răspunde de agricultură și stadiul de dezvoltare a
culturii;
b) în cazul puieților, lăstarilor și pomilor de
Crăciun, metodologia prevăzută la art. 2 alin. (3)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/
2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a
pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi
din afara acestora, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 84/2007;
c) în cazul culturilor silvice, altele decât cele
prevăzute la lit. b), prevederile specifice de la
punctele 3 și 4 din Anexa nr. 4 la Ordinul
ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 766
din 6 septembrie 2007 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind modul de prevenire,
constatare, evaluare şi aprobare a pierderilor
provocate de fenomene meteorologice periculoase
şi de alţi factori vătămători fondului forestier
naţional, vegetaţiei forestiere din afara fondului
forestier naţional şi obiectivelor instalate în acestea;

d) în cazul animalelor domestice, valoarea medie de
piaţă comunicată Comisiei Europene de către
autoritatea publică centrală care răspunde de
agricultură, valabilă la data producerii pagubei, sau
valoarea de achiziţie a animalului/animalelor în
cauză, dovedită cu înscrisuri, dacă aceasta este mai
mare decât valoarea medie de piaţă sau dacă
valoarea medie de piață nu a fost comunicată
Comisiei Europene;
e) în cazul crescătoriile de animale și păsări și al
faunei de interes cinegetic ţinută în captivitate
pentru colonizări sau repopulări, prevederile
specifice de la punctele 5 și 6 din Anexa nr. 4 la
Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale
nr. 766 din 6 septembrie 2007 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind modul de
prevenire, constatare, evaluare şi aprobare a
pierderilor provocate de fenomene meteorologice
periculoase şi de alţi factori vătămători fondului
forestier naţional, vegetaţiei forestiere din afara
fondului forestier naţional şi obiectivelor instalate
în acestea.
(5) La procesele verbale prevăzute la alin (2) și (3)
se anexează toate documentele justificative
administrate de comisie cu ocazia constatării și
evaluării pagubei, care pot fi, după caz: cererea
persoanei păgubite sau a unui împuternicit al
acesteia, documentele prin care au fost convocaţi
membrii comisiei și confirmările de primire,
documente care dovedesc deţinerea în proprietate a
culturilor agricole, silvice şi a animalelor
domestice, fotografii și/sau înregistrări video de la
locul pagubei, măsurători ale suprafețelor, calculații
de producție, prețuri medii de piață, documente de
achiziție, formularul pentru documentarea pagubei
produse la animale domestice, declaraţii ale
martorilor şi eventuale alte mijloace de probă

relevante.
(6) Procesele verbale prevăzute la alin (2) și (3)
însoțite de documentele justificative administrate de
comisie se întocmesc într-un exemplar original și se
depun de către persoana păgubită sau de către un
împuternicit legal al acesteia înregistrează la
unitatea administrativ teritorială pe raza căreia s-a
produs paguba, în termen de maxim 72 ore de la
întrunirea comisiei, la:
a) structura teritorială a autorității publice centrale
care răspunde de vânătoare dacă paguba a fost
produsă în fondurile cinegetice și în intravilan, de
către exemplare din speciile de faună sălbatică de
interes cinegetic prevăzute în anexa nr. 1 la Legea
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.
407/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
sau la
b) structura teritorială a autorității publice centrale
pentru protecția mediului dacă paguba a fost
produsă:
- de către exemplare din speciile de faună sălbatică
de interes cinegetic prevăzute în anexa nr. 1 la
Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.
407/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
în ariile naturale protejate neincluse în fondurile
cinegetice sau în cele în care vânătoarea nu este
admisă,
- de către exemplare din speciile de faună sălbatică
de interes cinegetic prevăzute în anexa nr. 2 la
Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.
407/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
indiferent de locul în care paguba a fost produsă.
(7) Câte o copie a documentelor prevăzute la alin
(6), certificată conform cu originalul de către
unitatea administrativ teritorială, se transmite, prin
grija primarului, fiecărui semnatar al acestora în
termen de 5 zile de la înregistrare procesului verbal

Se introduce alin. (61 ) cu următorul cuprins:

Documentele prevăzute la alin. (5) se arhivează pe
termen de 5 ani la autoritatea competentă potrivit
alin. (3) și poate fi pus la dispoziția organelor
abilitate pentru consultare și verificare, potrivit
legii.

(7) Câte o copie a procesului verbal de constatare și
evaluare a pagubei și ale documentelor însoțitoare
se preia preiau de către fiecare participant, membru
al comisiei.

de constatare și evaluare a pagubei se preia de către
fiecare participant, membru al comisiei.
Art. 7. (1) Autoritățile prevăzute la lit a) și b) ale
art. 6 alin (6) verifică modul în care gestionarul
fondului cinegetic și persoana păgubită și-au
îndeplinit obligațiile pentru prevenirea pagubelor
prevăzute în anexele nr. 3 și 4 la prezenta hotărâre,
pe baza datele din procesul verbal de constatare și
evaluare a pagubei, a documentelor justificative
care îl însoțesc precum și a altor documente
relevante pe care autoritatea le poate administra în
vederea stabilirii răspunderii civile.
(2) În baza analizelor și a verificărilor prevăzute la
alin (1), conducătorii structurilor prevăzute la lit a)
și b) ale art. 6 alin (6) emit decizii de stabilire a ………………………………..
răspunderii civile și de acordare a despăgubirilor,
conform modelului din Anexa nr. 7, în termen de 5
zile lucrătoare de la data depunerii procesului
verbal prevăzut la art. 6 alin (6).
Art. 8. (1) Răspunderea civilă cu privire la Art. 8(1)
producerea pagubei se stabilește de comisie la ……………………
momentul constatării și evaluării pagubei,
consemnând în procesul verbal încheiat cu această
ocazie cui revine aceasta și cine trebuie să suporte
despăgubirea, cuantumul ei și modalitatea de plată.
(1) Răspunderea civilă pentru pagubele produse în
fondurile cinegetice și în intravilan de către
exemplare din speciile de faună de interes cinegetic
cuprinse în anexa nr. 1 la Legea nr. 407/2006, cu
modificările și completările ulterioare se stabilește
de către comisie astfel:
a) în sarcina gestionarului fondului cinegetic, în
cuantum de 80% din valoarea pagubei, dacă acesta
nu și-a îndeplinit toate obligațiile pentru prevenirea
pagubelor conform anexei nr. 3, și în sarcina
persoanei păgubite în cuantum de 20%;

b) în sarcina autorității publice centrale care
răspunde de vânătoare, prin structurile sale
teritoriale, dacă atât gestionarul fondului cinegetic,
cât și proprietarii de culturi agricole, silvice și de
animale domestice și-au îndeplinit toate obligațiile
pentru prevenirea pagubelor consemnate și
justificate conform anexelor nr. 3 și 4.

b) în sarcina autorității publice centrale care
răspunde de vânătoare, prin structurile sale
teritoriale, dacă atât gestionarul fondului cinegetic,
cât și proprietarii de culturi agricole, silvice și de
animale domestice și-au îndeplinit toate obligațiile
pentru prevenirea pagubelor consemnate și
justificate conform anexelor nr. 3 și 4 sau dacă nu a
fost aprobată în timp util solicitarea gestionarului
pentru reaşezarea sau suplimentarea cotelor de
recoltă ori pentru vânarea în afara perioadelor
legale a acelor exemplare din speciile de faună de
interes cinegetic care produc pagube culturilor
agricole, silvice şi animalelor domestice, după caz;
(2) Răspunderea civilă pentru pagubele produse în
…………….
ariile naturale protejate, neincluse în fondurile
cinegetice sau în cele în care vânătoarea nu este
admisă, de către exemplare din speciile de faună de
interes cinegetic cuprinse în anexa nr. 1 la Legea nr.
407/2006, cu modificările și completările ulterioare
se stabilește de către comisie în sarcina autorității
publice centrale care răspunde de protecția
mediului, prin structurile sale teritoriale.
(3) Răspunderea civilă pentru pagubele produse de
către exemplare din speciile de faună de interes
cinegetic cuprinse în anexa nr. 2 la Legea nr.
407/2006, cu modificările și completările ulterioare,
se stabilește de către comisie în sarcina autorității
publice centrale care răspunde de protecția
mediului, prin structurile sale teritoriale.
(4) Deciziile prevăzute la art. 7 alin (2) alin (1) –
(3) consemnate în procesele verbale de constatare a
pagubelor, de evaluare a acestora și de stabilire a
răspunderii civile sunt executorii și pot fi contestate
potrivit Capitolului II art. 7 şi 8 din Legea
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art. 9. (1) Pentru pagubele produse de speciile de

faună de interes cinegetic asupra animalelor
domestice care tranzitează sau staționează în
habitatele forestiere fără autorizarea necesară, nu se
acordă despăgubiri.
(2) În cazul deținătorilor de animale domestice care
au fost sancționați în ultimul an pentru pășunatul
ilegal în terenuri agricole sau forestiere și al celor
de culturi agricole sau silvice care au beneficiat de
alte forme de despăgubire pentru aceeași pagubă,
nu se acordă despăgubiri.
Art. 10. (1) Pentru stabilirea răspunderii civile și
acordarea de despăgubiri, comisia se întocmeşte un
dosar care trebuie să cuprindă:
a) cererea persoanei păgubite înregistrată la unitatea
administrativ-teritorială conform art. 4 alin (1);
b) - procesul verbal de constatare şi evaluare a
pagubei și de stabilire a condițiilor în care aceasta
s-a produs, prevăzut la art. 6 alin. (2) sau (3), după
caz;
c) – documente justificative administrate de comisie
cu ocazia constatării și evaluării pagubei și a
stabilirii condițiilor în care aceasta s-a produs,
prevăzute la art. 6 alin (5);
d) - înscrisuri pentru dovedirea îndeplinirii
obligaţiilor ce revin gestionarului faunei cinegetice
conform anexei nr. 3;
e) - înscrisuri pentru dovedirea îndeplinirii
obligaţiilor ce revin proprietarilor de culturi
agricole și silvice și de animale domestice conform
anexei nr. 4.
(2) Dosarul prevăzut la alin (1) se arhivează pe
termen de 5 ani la unitatea administrativ teritorială
pe raza căreia s-a produs paguba autoritatea
competentă potrivit prezentei hotărâri și poate fi
pus la dispoziția organelor abilitate pentru
consultare și verificare, potrivit legii.
Art. 11. - (1) Constituie contravenţii următoarele

Art. 10 (1) și (2) se elimină

Art. 11-(1)

Prevedere conținută de art. 6 alin.(5)

fapte şi se sancţionează după cum urmează:
a) nerespectarea prevederilor la art. 3 alin. (2) şi (3),
cu amendă de la 500 lei la 1500 lei.
b) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (3), cu
amendă de la 1000 lei la 2000 lei.
c) nerespectarea de către gestionarul faunei
cinegetice a obligaţiei de plată a despăgubirilor, în
termen de 30 de zile de la data stabilirii răspunderii
civile constatării și evaluării pagubei, în condiţiile
în care aceasta nu este contestată conform art. 7 alin
(5), cu amendă de la 1500 lei la 2000 lei. şi cu
suspendarea licenţei, ca sancţiune contravenţională
complementară, până la îndeplinirea obligaţiei; - fapta este sancționată conf art. 48 alin (1) lit c1 din
L. 407/2006 cu amendă de la 2000 la 4000 lei.
c) solicitările pentru convocarea comisiei în vederea
acordării de despăgubri pentru pagube inexistente,
cu amendă de la 500 lei la 1000 lei.
(2) Dispoziţiile referitoare la contravenţii prevăzute
la alin. (1) se completează cu prevederile
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările
şi completările ulterioare.
Art. 12 Constatarea contravenţiilor prevăzute la art.
11 alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către
personalul cu atribuții de control al autorităţii
publice centrale care răspunde de vânătoare şi al
autorității publice centrale pentru protecția
mediului, pe domeniul de competenţă.
Art. 13. Anexele nr. 1 - 7 fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 14. La data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1679/2008
privind modalitatea de acordare a despăgubirilor
prevăzute de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului
cinegetic nr. 407/2006, precum şi obligaţiile ce

…………

c) solicitările pentru convocarea comisiei în vederea
acordării de despăgubri pentru pagube inexistente
sau produse din alte cauze, cu amendă de la 500 lei
la 1000 lei.

revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi
proprietarilor de culturi agricole, silvice şi de
animale domestice pentru prevenirea pagubelor,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 890 din 29 decembrie 2008, se abrogă.
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După modificările MAP transmise în data de 25.04.2017
ANEXA 1 Proces - verbal de constatare a pagubelor produse de speciile de faună de interes cinegetic culturilor agricole şi silvice, de evaluare a acestora și de stabilire a
răspunderii civile

TEXT PROPUS MAP

OBSERVAȚII AGVPS LA FORMA POSTATĂ

Proces - verbal

Proces - verbal

de constatare a pagubelor produse de speciile de faună de interes

de constatare a pagubelor produse de speciile de faună de interes

cinegetic culturilor agricole şi silvice, de evaluare a acestora și de stabilire

cinegetic culturilor agricole şi silvice, de evaluare a acestora și de stabilire a

a răspunderii civile

răspunderii civile

Nr. _______ / ________

Nr. _______ / ________

I. COMISIAconstituită din:
I. COMISIA, constituită din:
1. ____________________ - reprezentant al ___________________________,
structură teritorială a autorității publice centrale care răspunde de
vânătoare;
2. ____________________ - reprezentant al ___________________________,

1. ____________________ - reprezentant al ___________________________,
structură teritorială a autorității publice centrale care răspunde de
vânătoare;
2. ____________________ - reprezentant al ___________________________,
structură teritorială a autorității publice centrale pentru protecția mediului;

structură teritorială a autorității publice centrale pentru protecția

3. ____________________ - reprezentant al ___________________________, structură

mediului;

teritorială a autorității publice centrale care răspunde de agricultură;

3. ____________________ - reprezentant al ___________________________,
structură teritorială a autorității publice centrale care răspunde de
agricultură;

în prezența
1. 4.___________________ - reprezentant al ___________________________,

în prezența

gestionar al faunei cinegetice, în cazul fondurilor cinegetice/administrator

1. ___________________ - reprezentant al ___________________________,
gestionar al faunei cinegetice, în cazul fondurilor cinegetice/administrator
al ariei protejate ______________________, în cazul suprafeţelor ariilor naturale

al ariei protejate ______________________, în cazul suprafeţelor ariilor naturale
protejate neincluse în fonduri cinegetice sau în care vânătoarea nu este
admisă,

protejate neincluse în fonduri cinegetice sau în care vânătoarea nu este
admisă;

2. 5.___________________ - persoana persoanei păgubită, identificată cu

2. ___________________ - persoana păgubită, identificată cu B.I./C.I.
_________________;

B.I./C.I. _________________;
în prezența d-lui/d-nei------- în calitate de reprezentant al
___________________________, gestionar al faunei cinegetice din fondul

în urma sesizării din data de _____________, înregistrată cu nr. ________ la
Primăria _______________, județul ________________ ne-am deplasat la locul

cinegetic învecinat, de unde pot proveni exemplarele speciilor care produc
pagube

denumit ____________________, proprietatea (dl/d-na)

în urma sesizării din data de _____________, înregistrată cu nr. ________ la

________________________, inclus în fondul cinegetic/aria protejată

Primăria _______________, județul ________________ ne-am deplasat la locul

_______________________, am constatat și stabilit următoarele:

denumit ____________________, proprietatea (dl/d-na) ________________________,

La data de ________________ s-au produs pagube de către exemplare din
specia/speciile _________________________, după cum urmează:
Localizare
topo/

Suprafața culturii
vătămate, din Grad de
Cultura
suprafață totală vătămar
Suprafaţa
Nr.
Locali amenajistică
cultivată
cultivată
ea
agricolă/
crt.
tatea
culturii
(totală) - ha
(parcelă,
silvică
%
O.S., U.P.,
(ha)
(%)
u.a, etc.)

inclus în fondul cinegetic/aria protejată _______________________, am
constatat și stabilit următoarele:
La data de ________________ s-au produs pagube de către exemplare din
specia/speciile _________________________, după cum urmează:

1.
………………………………………………………………………………….

II. Situaţia culturilor agricole/silvice la data constatării pagubelor:

II. Situaţia culturilor agricole/silvice la data constatării pagubelor:

1. Stadiul de dezvoltare (fenofaza) şi starea de vegetaţie în momentul 1. Stadiul de dezvoltare (fenofaza) şi starea de vegetaţie în momentul
producerii
pagubei producerii
pagubei
___________________________________________________________ ______________________________________________________
__
2.
Aspecte
de
vătămare
(dăunare)
2.
Aspecte
de
vătămare
(dăunare) ____________________________________________
____________________________________________
3.
Starea
fitosanitară
a
culturilor
agricole/
silvice
3.
Starea
fitosanitară
a
culturilor
agricole/
silvice _______________________________
_______________________________
III. Cheltuielile estimate a fi realizate până la producerea pagubei:
III. Cheltuielile estimate a fi realizate până la producerea pagubei:
CULTURA /
AGRICOLĂ/
SILVICĂ

LUCRAREA

SUPRAFAŢA
(ha)

TARIF
lei/ha

VALOARE
CHELTUIELI

IV. Evaluarea pagubei:

LUCRAREA

SUPRAFAŢA
(ha)

TARIF
lei/ha VALOARE
CHELTUIELI

IV. Evaluarea pagubei:

A. În cazul culturilor agricole

Specificare

CULTURA /
AGRICOLĂ/
SILVICĂ

Total

A. În cazul culturilor agricole
Din care, pe
specii:

U.M

Specificare

Total

Din care, pe
specii:

U.M

1. Suprafața cultivată

Ha

1. Suprafața cultivată

Ha

2. Suprafaţa culturii vătămate, din
suprafața cultivată

Ha

2. Suprafaţa culturii vătămate, din
suprafața cultivată

Ha

3. Gradul de dăunare a culturii din

%

3. Gradul de dăunare a culturii din

%

suprafața afectată

suprafața afectată

4. Cheltuieli estimate a fi relizate
până la producerea pagubei pe ha

Lei

5. Valoarea pagubei pe ha (rând 3 x
rând 4)

Lei

6. Total valoare paguba (rând 2 x
rând 5)

Lei

4. Cheltuieli estimate a fi relizate
realizate până la producerea pagubei
pe ha

Lei/ha

5. Valoarea pagubei pe ha (rând 3 x
rând 4)

Lei

6. Total valoare paguba (rând 2 x
rând 5)

Lei

V. Descrierea condițiilor în care s-a produs paguba:
VI. Modul de îndeplinire a obligaţiilor ce revin gestionarului faunei
cinegetice pentru prevenirea pagubelor, în condițiile legii:

Obligaţia

Documentul care atestă
Număr de
modul de îndeplinire a
înregistrare
obligației

Obligaţia

Documentul care atestă modul Număr de
de îndeplinire a obligației
înregistrare

Solicitare pentru aprobarea unei cote de recoltă
pentru specia care a produs paguba [art. 1 lit a)
din Anexa nr. 3]

Recoltarea integrală a numărului de exemplare
din specia care a produs paguba, aprobat în
sezonul de vânătoare anterior producerii ei
[art. 1 lit b) din Anexa nr. 3]

Recoltarea ori de câte ori este necesar ca
urmare a unor sesizări a exemplarelor care
produc pagube, în limita cotelor aprobate [art. 1
lit c) din Anexa nr. 3]

Solicitarea aprobărilor necesare pentru
acordarea/suplimentarea/reașezarea cotelor de
recoltă şi/sau pentru recoltarea, în afara
perioadelor legale de vânare.
[art. 1 lit d) din Anexa nr. 3]

Solicitarea aprobărilor necesare
pentru
acordarea/suplimentarea/reașezarea
cotelor de recoltă şi/sau pentru
recoltarea, în afara perioadelor
legale de vânare, dacă este cazul, în
timp util.
[art. 1 lit d) a) și lit. e) din Anexa nr.
3]

Executarea de acţiuni de îndepărtare a
exemplarelor din speciile de faună de interes
cinegetic cu potențial de producere a
pagubelor.
[art. 1 lit e) din Anexa nr. 3]

Înființarea culturilor de plante care pot constitui
hrană complementară pentru exemplarele din
speciile de faună de interes cinegetic

Înființarea culturilor de plante care
pot constitui hrană complementară
pentru exemplarele din speciile de
faună de interes cinegetic,dacă are
atribuit teren din fondul forestier de
stat în acest scop.[art. 1 lit f) din
Anexa nr. 3]

[art. 1 lit f) din Anexa nr. 3]

VII. Modul de îndeplinire a obligaţiilor ce revin proprietarului culturii

VII. Modul de îndeplinire a obligaţiilor ce revin proprietarului culturii

pentru prevenirea pagubelor:

pentru prevenirea pagubelor:

Obligaţia

Declararea şi înregistrarea în
Registrul agricol a suprafeţei pe
care sunt înfiinţate culturi
agricole /silvice

Documentul care atestă modul
de îndeplinire a obligației

Număr de
înregistrare

Obligaţia

Deținerea cu orice titlu și
dDeclararea şi înregistrarea
în Registrul agricol a
suprafeţei pe care sunt
înfiinţate culturi
agricole/silvice
Paza culturii conform
posibilităților prevăzute de

Documentul care atestă
modul de îndeplinire a
obligației

Număr de înregistrare

Sesizarea gestionarului fondului
cinegetic
sau
a
administratorului/custodelui
ariei protejate ori a structurii
teritoriale a autorității publice
centrale
pentru
protecția
mediului, după caz.

Recoltarea culturii în raport cu
perioada optimă.

VIII. Alte mențiuni (după caz).

lege (art.1 lit.b din anexa 4)
Sesizarea
gestionarului
fondului cinegetic sau a
administratorului/custodelui
ariei protejate ori a
structurii
teritoriale
a
autorității publice centrale
pentru protecția mediului,
după caz.
Recoltarea culturii în raport
cu perioada optimă

VIII. Alte mențiuni (după caz).

La gestionarului fondului
cinegetic sau a
administratorului/custodelui
ariei protejate ori a structurii
teritoriale a autorității
publice centrale pentru
protecția mediului, după caz

IX. Decizia comisiei privind răspunderea civilă

……………………………..

Având în vedere cele constatate, precum și votul membrilor exprimat astfel
1. .............................

2. .............................

3. ............................
comisia decide că răspunderea civilă pentru pagubele constatate şi
evaluate potrivit prezentului proces verbal revine ________________________.
Drepturile de despăgubire în sumă de ______________ se vor vira în contul nr.
.................................... deschis la .......................................... sau prin mandat poştal
pe adresa ....................................
Persoana păgubită, în acord cu persoana răspunzătoare de producerea
pagubei, acceptă echivalența în produse a dreptului de despăgubire,
constând în ...................................................................,
Prin plata despăgubirii, atât în bani, cât și în produse, se sting orice
pretenţii în legătura cu paguba mai sus menţionată.
Prezentul procesul verbal a fost încheiat într-un exemplar original, la care
se anexează toate documentele menționate în acesta, formând dosarul de
daună, care va fi înregistrat la Primăria comunei _________________, în termen
de 24 ore de la data prezentă, de către dl/dna ___________________, membru
al comisiei. Câte o copie a procesului verbal va fi înmânată fiecărui
participant.

Prezentul procesul verbal a fost încheiat într-un exemplar original, la care se
anexează toate documentele menționate în acesta, formând dosarul de daună,
care va fi înregistrat la Primăria comunei ______, în termen de 24 ore de la data
prezentă, de către dl/dna ________, membru al comisiei. Câte o copie a procesului

verbal va fi înmânată fiecărui participant.
I. COMISIA (numele, funcţia, partea reprezentantă, semnătura):

I. COMISIA (numele, funcţia, partea reprezentantă, semnătura):
1. ................................................................

1. ................................................................

2. ................................................................

2. ................................................................

3. ................................................................

3. ................................................................

4. …………………………………………………………….
5……………………………………………………………….

II. Persoana păgubită 1. ................................................................

II. Persoana păgubită1. ................................................................

III. Gestionar/administrator/custode

III. Gestionar/administrator/custode1. ................................................................

1. ................................................................
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După modificările MAP transmise în data de 25.04.2017
ANEXA 2 Proces - verbal de constatare şi evaluarea pagubelor, produse de speciile de faună de interes cinegetic animalelor domestice, și de stabilire a condițiilor în care
acestea s-au produs

Nr.
crt.
1.

TEXT PROPUS MAP

OBSERVAȚII AGVPS LA FORMA POSTATĂ

I. COMISIA, constituită din:

I. COMISIA, constituită din:

1. ____________________ - reprezentant al autorității publice
teritoriale care răspunde de vânătoare __________________;

1. ____________________ - reprezentant al autorității publice teritoriale
care răspunde de vânătoare __________________;

2. ____________________ - reprezentant al autorității publice
2. ____________________ - reprezentant al autorității publice teritoriale
teritoriale pentru protecția mediului, respectiv al agențiilor județene pentru protecția mediului, respectiv al agențiilor județene pentru
pentru protecția mediului __________________;
protecția mediului __________________;
3. ____________________ - reprezentant al autorității publice
teritoriale care răspunde de agricultură __________________;
în prezența

3. ____________________ - reprezentant al autorității publice teritoriale
care răspunde de agricultură __________________;
în prezența

1. ______________________ - reprezentantul gestionarului faunei
cinegetice, în cazul fondurilor cinegetice/reprezentantul
administraţiei ariei protejate, în cazul suprafeţelor ariilor naturale
protejate neincluse în fonduri cinegetice sau în care vânătoarea nu
este admisă;

1. 4.______________________ - reprezentantul gestionarului faunei
cinegetice, în cazul fondurilor cinegetice/reprezentantul administraţiei
ariei protejate, al autorității publice de mediu în cazul când nu există
administraţie/custode, în cazul suprafeţelor ariilor naturale protejate
neincluse în fondurile cinegetice sau în care vânătoarea nu este admisă;

2. ______________________ - persoana păgubită, identificată cu
B.I./C.I. _________________;

în cazul suprafeţelor ariilor naturale protejate neincluse în fonduri
cinegetice sau în care vânătoarea nu este admisă;
2. 5.______________________ - persoana păgubită, identificată cu

în urma sesizării din data de _____________, înregistrată cu nr.
________ la Primăria _______________, județul _____________, neam deplasat la locul denumit ____________________, proprietatea
(dl/d-na) ________________________, inclus în fondul cinegetic/aria
protejată _______________________, am constatat și stabilit
următoarele:
La data de ________________ s-au produs pagube de către
exemplare din specia/speciile _________________________, după
cum urmează:

2.
Nr.
NUMĂR
SPECIA RASA SEXUL VÂRSTA
crt.
MATRICOL

GREUTATEA
- ÎN VIU
OBS.
(KG/CAP)

3.
4.

II. Cauza rănirii / decesului animalelor:

1. răni provocate de ......................................................................
2. actul constatator al organelor sanitare
……………………………………….
3. data când a fost anunţat medicul veterinar
......................................................
4. medicul veterinar a văzut sau nu cadavrul animalului
..........................................

B.I./C.I. _________________;

în urma sesizării din data de _____________, înregistrată cu nr.
________ la Primăria _______________, județul _____________, ne-am
deplasat la locul denumit ____________________, proprietatea (dl/d-na)
_________, inclus în fondul cinegetic/aria protejată
_______________________, am constatat și stabilit următoarele:
La data de ________________ s-au produs pagube de către exemplare
din specia/speciile _________________________, după cum urmează:

Nr.
NUMĂR
SPECIA RASA SEXUL VÂRSTA
crt.
MATRICOL

GREUTATEA
- ÎN VIU
OBS.
(KG/CAP)

SACRIFICAREA DE NECESITATE:
Cine a dispus sacrificarea animalului .......................................... data
.................................... motivele ..............................................................
Cantitatea de carne rezultată .................... Kg. valoare .............. lei.
- vândută ............................... Kg. valoare .................................... lei.
- reţinută ................................ Kg. valoare .................................... lei.
- confiscată ............................ Kg. valoare .................................... lei.
Specificate motivele pentru care a fost confiscată carnea
_________________________
__________________________________________________________
_____________
Pielea - valoare: .............................. calitatea la livrare:
..........................
5.

III. Stabilirea despăgubirilor:

Specificare

U.M. SPECIA ŞI CATEGORIA Total

1. Număr animale afectate cap
2. Valoarea reală a animalului

lei

3. Valoarea pagubei
(rând 1 x rând 2)

lei

4. Valoarea recuperărilor

lei

5. Valoarea despăgubirii ce trebuie acordate
(rând 3 – rând 4)

lei

IV. Condițiile în care s-a produs paguba constatată și evaluată
potrivit prezentului proces verbal:

....................................................................................................................
......................
V. Alte mențiuni (după caz).

VI. Decizia comisiei privind răspunderea civilă

Având în vedere cele constatate, precum și votul membrilor
exprimat astfel
1. .............................

2. .............................

3. ............................

comisia decide că răspunderea civilă pentru pagubele constatate şi
evaluate potrivit prezentului proces verbal revine
_______________________________, în calitate de autoritate
publică centrală care răspunde de protecția mediului.
Drepturile de despăgubire în sumă de ______________ se vor vira în
contul nr. .................................... deschis la ..........................................
sau prin mandat poştal pe adresa ....................................
Persoana păgubită, în acord cu persoana răspunzătoare de
producerea pagubei, acceptă echivalența în produse a dreptului de
despăgubire, constând în ...................................................................,

Prin plata despăgubirii, atât în bani, cât și în produse, se sting orice
pretenţii în legătura cu paguba mai sus menţionată.

Prezentul procesul verbal a fost încheiat într-un exemplar original,
la care se anexează toate documentele menționate în acesta,
formând dosarul de daună, care va fi înregistrat la Primăria
comunei _________________, în termen de 24 ore de la data
prezentă, de către dl/dna ___________________, membru al
comisiei. Câte o copie a procesului verbal va fi înmânată fiecărui
participant.

Prezentul procesul verbal a fost încheiat într-un exemplar original, la
care se anexează toate documentele menționate în acesta, formând
dosarul de daună, care va fi înregistrat la Primăria comunei

I. COMISIA (numele, funcţia, partea reprezentantă, semnătura):

_________________, în termen de 24 ore de la data prezentă, de către
dl/dna ___________________, membru al comisiei. Câte o copie a
procesului verbal va fi înmânată fiecărui participant.

1. ................................................................

I. COMISIA (numele, funcţia, partea reprezentantă, semnătura):

2. ................................................................
3. ................................................................

1. ................................................................
2. ................................................................

II. Persoana păgubită

3. ................................................................

1. ................................................................

4………………..
5………………..

III. Gestionar/administrator/custode

II. Persoana păgubită

1. ................................................................

1. ................................................................

III. Gestionar/administrator/custode
1. ................................................................
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ANEXA 3 Obligaţiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice pentru prevenirea pagubelor ce pot fi cauzate de exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic

1.

TEXT PROPUS MAP

OBSERVAȚII AGVPS LA FORMA POSTATĂ

Art. 1. Obligaţiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice pentru

Art. 1. Obligaţiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice pentru prevenirea
pagubelor ce pot fi cauzate de exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic,
existente în fondul cinegetic în cauză, astfel încât aceștia să fie absolviți de la plata
despăgubirilor, dacă le realizează în totalitate, sunt:

prevenirea pagubelor produse în fondurile cinegetice și în intravilan,
care pot fi cauzate de exemplarele din speciile de faună de interes
cinegetic, astfel încât aceștia să fie absolviți de la plata despăgubirilor,
dacă le realizază în totalitate, sunt:
a) să solicite cote de recoltă pentru speciile care prezintă potențial de

a) să solicite cote de recoltă pentru speciile care prezintă potențial de producere a
pagubelor, dacă vin din fondurile învecinate și nu sunt menționate în lucrările de
evaluare și dacă este cazul;

producere a pagubelor;
b) să recolteze integral cotele de recoltă aprobate în sezonul de
vânătoare anterior pe fondul cinegetic în cauză, la speciile care au
produs pagube;
c) să recolteze o parte din cotele de recoltă aprobate la speciile care
au produs produc pagube, în sezonul de vânătoare în curs, pe fondul
cinegetic în cauză, ori de câte ori este necesar ca urmare a unor
sesizări scrise ale proprietarilor de culturi că se produc pagube;
d) să execute acţiuni de îndepărtare a exemplarelor din speciile de
faună de interes cinegetic din zonele expuse în perioadele în care
există riscul producerii de pagube împreună cu proprietarii culturilor la
sesizarea acestora, acțiuni pe care le aduc la cunoştinţa structurii
teritoriale competente a autorității publice centrale care răspunde de
vânătoare cu cel puţin 24 de ore anterior desfăşurării acestora;

……………………………..
……………………………

e) să solicite, în condiţiile legii, aprobările necesare pentru acordarea,
reaşezarea, suplimentarea cotelor de recoltă ori pentru vânarea în
afara perioadelor legale a acelor exemplare din speciile de faună de
interes cinegetic care produc pagube culturilor agricole, silvice şi
animalelor domestice, după caz;
f) să înființeze culturi de plante care pot constitui hrană
complementară pentru exemplarele din speciile de faună de interes
cinegetic, în suprafețele de fond forestier destinate acestui scop, în
scopul vederea menţinerii acestora în zonele de hrănire şi pentru
abaterea de la culturile agricole sau silvice în care s-ar putea produce
pagube;
2.

Art. 2. Comisia consemnează că gestionarii fondurilor cinegetice şi-au
îndeplinit obligaţiile ce le revin pentru prevenirea pagubelor, doar
dacă fac dovada că au realizat toate acţiunile prevăzute la art. 1 în
condițiile date.

3.

Art. 3. Gestionarii fondurilor cinegetice fac dovada îndeplinirii
acţiunilor prevăzute la art. 1 după cum urmează:
a) cu documente oficiale înregistrate la structura teritorială
competentă a autorității publice centrale care răspunde de vânătoare
care atestă solicitarea cotelor de recoltă, pentru îndeplinirea obligaţiei
prevăzute la art. 1 lit. a);
b) prin numărul de exemplare recoltate raportat la numărul de
exemplare aprobate pentru recoltare în sezonul de vânătoare anterior,
pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 1 lit. b);
c) prin numărul de exemplare recoltate în sezonul de vânătoare din
cota de recoltă pentru fiecare caz de pagubă sesizat în scris de către
proprietarii de culturi, pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 1

lit. c);
d) cu procese-verbale încheiate împreună cu proprietarii culturilor cu
ocazia desfăşurării acţiunilor de îndepărtare a exemplarelor din speciile
de faună de interes cinegetic din zonele periclitate, în perioadele în
care acestea sunt frecventate de vânat pentru hrană, şi cu notificările
scrise înaintate structurii teritoriale competente a autorității publice
centrale care răspunde de vânătoare anterior executării acestora,
pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 1 lit. d);
e) cu documente oficiale înregistrate la structura teritorială
competentă a autorității publice centrale care răspunde de vânătoare
care atestă solicitarea aprobărilor necesare recoltării
(suplimentare/reașezare) și cu autorizaţiile de vânătoare în care se
regăsesc recoltele, pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 1 lit.
e). În situaţia în care gestionarul constată că nu poate recolta
exemplarele pentru care a obţinut aprobare sau pentru care a eliberat
autorizație de vânătoare, deoarece acestea nu mai frecventează zonele
respective, notifică structura teritorială competentă a autorității
publice centrale care răspunde de vânătoare pentru a încheia un act
de constatare în acest sens, în 24 ore de la eliberarea fiecărei
autorizații de vânătoare.
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ANEXA 4 Obligaţiile ce revin proprietarilor culturilor agricole şi silvice şi ai animalelor domestice pentru prevenirea pagubelor ce pot fi cauzate de exemplarele din speciile de
faună de interes cinegetic

Nr.
crt.
1.

TEXT PROPUS MAP

OBSERVAȚII AGVPS LA FORMA POSTATĂ

Art. 1. Obligaţiile ce revin proprietarilor culturilor agricole şi silvice Art. 1. Obligaţiile ce revin proprietarilor culturilor agricole şi silvice pentru

prevenirea pagubelor ce pot fi cauzate de exemplarele din speciile de faună
de faună de interes cinegetic, în vederea acordării de despăgubiri din de interes cinegetic, în vederea acordării de despăgubiri din partea
partea administratorului fondului cinegetic național sau a gestionarului administratorului fondului cinegetic național sau a gestionarului fondului
cinegetic, sunt:
fondului cinegetic, sunt:
pentru prevenirea pagubelor ce pot fi cauzate de exemplarele din speciile

a) să facă dovada proprietății culturilor agricole și/sau silvice, potrivit legii;

a) să facă dovada proprietății culturilor agricole și/sau silvice, să le declare şi
să le înregistreze potrivit legii;

b) să sesizeze în scris despre prezența pagubei sau a exemplarelor din

b) să facă dovada pazei culturilor conform posibilităților prevăzute de lege,
să folosească mijloace adecvate de speriere și îndepărtare a animalelor de la
propriei culturi, după caz următoarele persoane juridice:
culturi inclusiv prin împrejmuiri, garduri electrice, mijloace de speriere și a
- gestionarul fondului cinegetic, dacă paguba a fost produsă în fond animalelor sălbatice, substanțe repelente, , etc. și să sesizeze în scris
prezența pagubei sau a exemplarelor din speciile de faună de interes
cinegetic și intravilan;
cinegetic în apropierea sau în interiorul propriei culturi, după caz,
- administraţia/custodelele ariei protejate, dacă paguba a fost produsă în următoarele persoane juridice: la unitatea administrativ-teritorială pe
suprafeţele ariilor naturale protejate neincluse în fondurile cinegetice sau teritoriul căreia s-a produs paguba - gestionarul fondului cinegetic, dacă
paguba a fost produsă în fond cinegetic și intravilan;
în care vânătoarea nu este admisă;
speciile de faună de interes cinegetic în apropierea sau în interiorul

- structura teritorială a autorității publice teritoriale pentru protecția - administraţia/custodelele ariei protejate, dacă paguba a fost produsă în

mediului, dacă paguba a fost produsă în suprafeţele ariilor naturale suprafeţele ariilor naturale protejate neincluse în fondurile cinegetice sau în
protejate neincluse în fondurile cinegetice sau în care vânătoarea nu este care vânătoarea nu este admisă;
admisă, care nu au administrație sau custode;

- structura teritorială a autorității publice teritoriale pentru protecția
c) să nu întârzie recoltarea culturilor cu mai mult de 60 zile de la mediului, dacă paguba a fost produsă în suprafeţele ariilor naturale protejate
jumătatea perioadei optime de recoltare potrivit standardelor în vigoare neincluse în fondurile cinegetice sau în care vânătoarea nu este admisă, care
nu au administrație sau custode;
sau a indicațiilor scrise de producătorul materialului genetic folosit la
înființarea culturii;

b1) să sesizeze în scris gestionarului fondului cinegetic necesitatea acțiunii
de îndepărtare a exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic care
produc pagube și să participe la aceste acțiuni.
c) să nu întârzie recoltarea culturilor cu mai mult de 60 30 de zile de la
jumătatea perioadei optime de recoltare potrivit standardelor în vigoare sau a
indicațiilor scrise de producătorul materialului genetic folosit la înființarea
culturii;
d) să dețină asigurare pentru pagube produse de vânat în culturile agricole
sau silvice din zonele expuse producerii pagubelor.

2.

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, în vederea acordării de despăgubiri sunt:

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, în vederea acordării de despăgubiri sunt următoarele:

a) să facă dovada proprietății animalelor domestice, potrivit legii;

a) să facă dovada proprietății animalelor domestice, să le declare și să le
înregistreze, 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;

b) să folosească pentru paza turmelor de animale câini din rase specializate,
vaccinați, dehelmintizați și purtători de jujee reglementate de lege să asigure
paza animalelor domestice aflate la păşunat, sau la diferite munci iar pentru
paza animalelor adăpostite în stâni, împrejmuiri, garduri electrice, mijloace
de speriere și îndepărtare a animalelor sălbatice, substanțe repelente, , etc;

c) să folosească pentru păşunatul animalelor domestice numai acele
e) să deplaseze animalele domestice prin pădure spre locurile de păşunat şi suprafeţe și numai în perioadele admise, potrivit legii, la păşunat;

adăpat numai pe traseele stabilite în acest scop, de comun acord, cu
persoana juridică gestionară a fauna de interes cinegetic din perimetrul
respectiv şi cu administratorul suprafeţei respective de fond forestier.

……………

3.

Art. 3. Comisia consemnează că proprietarii culturilor și animelelor
domestice şi-au îndeplinit obligaţiile ce le revin pentru prevenirea
pagubelor, doar dacă fac dovada că au realizat toate acţiunile prevăzute la
art. 1 în condițiile date.

4.

Art. 4. Proprietarii culturilor agricole/silvice fac dovada îndeplinirii
obligaţiilor prevăzute la art. 1 după cum urmează:

Art. 4. Proprietarii culturilor agricole/silvice fac dovada îndeplinirii
obligaţiilor prevăzute la art. 1 după cum urmează:

a) cu documente specifice potrivit legii, pentru îndeplinirea obligaţiilor
prevăzute la art. 1 lit. a);

a) cu documente specifice potrivit legii, pentru îndeplinirea obligaţiilor
prevăzute la art. 1 lit. a), lit.b) și lit.d);

b) cu documente înregistrate la persoana juridică competentă prin care
sesizează prezența pagubei sau a animalelor sălbatice în apropierea sau în
interiorul propriei culturi, pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 1
lit. b);

b) cu documente înregistrate la persoana juridică competentă prin care
sesizează prezența pagubei sau a animalelor sălbatice în apropierea sau în
interiorul propriei culturi, pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 1
lit. b) și lit. b1);

c) cu documente (prospecte) ale producătorului materialului genetic folosit c) cu documente (prospecte) ale producătorului materialului genetic folosit
la înființarea culturii, pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 1 lit.
la înființarea culturii, pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art.1lit.c) b).
b).
5.

Art. 5. Proprietarii animalelor fac dovada îndeplinirii obligaţiilor
prevăzute la art. 2 după cum urmează:
a) cu documente specifice potrivit legii, pentru îndeplinirea obligaţiilor
prevăzute la art. 1 lit. a).
b) cu documente legale de angajare a personalului de pază sau a
muncitorilor, pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 2 lit. b) ;
c) cu contract de păşunat încheiat cu proprietarul terenului respectiv, în
care se prevăd suprafeţele admise la păşunat, pentru îndeplinirea obligaţiei

………………………………..

c) cu contract de păşunat încheiat cu proprietarul terenului respectiv, în care

prevăzute la art. 2 lit.c).
d) prin procesul verbal încheiat la faţa locului, de către comisia de
constatare şi evaluare a pagubei cu privire la asigurarea condiţiilor de
adăpostire a animalelor domestice și a existenței a cel puțin unei persoane
răspunzătoare cu asigurarea pazei acestora, pentru îndeplinirea obligaţiilor
prevăzute la art. 2 lit. d).
e) cu aprobarea scrisă prevăzută de lege pentru trecerea animalelor
domestice prin fondul forestier, pentru situaţia prevăzută la art. 2 lit. e).

se prevăd suprafeţele și perioadele admise la păşunat, pentru îndeplinirea
obligaţiei prevăzute la art. 2 lit.c).

………………
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ANEXA 5 Înștiințare producere pagubă, cerere convocare Comisie
Nr.
crt.

TEXT PROPUS MAP

1.

Către

OBSERVAȚII AGVPS LA FORMA POSTATĂ

Primăria… (primăria localității pe teritoriul căreia s-a produs
paguba)
Nr. înregistrare ............................./zzllaaaa/ora
(la sediul primăriei)
Subsemnatul ........................................................... (persoana păgubită),
identificată cu B.I./C.I. ......................................., în calitate de
proprietar/administrator al (terenului/culturii
agricole/silvice/animalelor domestice din specia), la data
de..................., in jurul orelor…………….. s-au produs pagube de
către exemplare din specia/speciile ..........................................., după
cum urmează: ……
2.

CULTURA
Nr.
crt.

DIN CARE:

SUPRAFAŢA
AGRICOLĂ
LOCALITATEA
AFECTATĂ TOTAL
/
AMENAJISTICĂ
HA
HA
SILVICĂ

1.

LOCALIZARE
TOPO/

( O.S., U.P., u.a. )

GRAD DE

PARŢIAL VĂTĂMARE
%
HA

2.

3.

3.

--------------------------------------

B. În cazul animalelor domestice

Nr.
crt.

SPECIA

RASA SEXUL VÂRSTA

NUMĂR
MATRICOL

GREUTATEA
- ÎN VIU
(KG/CAP)

1.

2.

------------------------------3.

Cunoscând consecințele declarației in fals, subsemnatul in calitate de
păgubit declar următoarele:

1. La data producerii pagubei, animalele domestice deținute în proprietate (care
au fost omorâte/rănite) se aflau în locul …………………………….

1. La data și ora producerii pagubei, animalele domestice deținute în
proprietate (care au fost omorâte/rănite) se aflau în locul
…………………………….
4.

2. Măsurile de protecție a animalelor domestice/culturii la data atacului
erau
următoarele:…………………………………………………………………………………………
……. (se precizează: numărul paznicilor, numărul câinilor de paza, tipul
de împrejmuire, dacă exista garduri electrice sau alte tipuri de sisteme
de îndepărtare a animalelor sălbatice, substanțe repelente utilizate,
etc)

Având în vedere cele prezentate, solicit convocarea Comisiei pentru
constatarea

pagubelor

și

pentru

stabilirea

răspunderii

civile/despăgubirilor pentru pagubele constatate şi evaluate potrivit
prevederilor legale in vigoare.
Data
Semnătura
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ANEXA 7 DECIZIA de stabilire a răspunderii civile și de acordare a despăgubirilor
Nr.
crt.
1

TEXT PROPUS MAP

OBSERVAȚII AGVPS LA FORMA POSTATĂ
DECIZIA

DECIZIA

NR........./........................

NR........./........................

de stabilire a răspunderii civile și de acordare a despăgubirilor

de stabilire a răspunderii civile și de acordare a despăgubirilor

În temeiul prevederilor art. 7 alin (2) din H.G. nr. ........./.................
În temeiul prevederilor art. 7 alin (2) din H.G. nr. ........./.................
privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006,
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006,
în baza înscrisurilor din dosarul întocmit conform prevederilor art. 9 din în baza înscrisurilor din dosarul întocmit conform prevederilor art. 9 10 din
hotărârea guvernului sus-menționată,
hotărârea guvernului sus-menționată,
(conducătorul structurii teritoriale a autorității publice centrale care
răspunde de vânătoare/ pentru protecția mediului) ...............
emite
următoarea
DECIZIE
2

Art. 1. Cu data prezentei se stabilește în sarcina ...................................................
răspunderea civilă pentru pagubele produse de exemplare din specia de
faună de interes cinegetic ..................................... culturilor agricole/culturilor
silvice/animalelor domestice .................................... deținute de către...................

(conducătorul structurii teritoriale a autorității publice centrale care răspunde
de vânătoare/ pentru protecția mediului) ............... emite următoarea

DECIZIE

3

Art. 2. Despăgubirile pentru pagubele menționate la art. 1, în sumă de Art. 2. Despăgubirile pentru pagubele menționate la art. 1, în sumă de
................. lei se virează persoanei păgubite ............................................... în contul ................. lei se virează persoanei păgubite ............................................... în contul
nr. ........................................... deschis la ......................................................, sau prin nr. ........................................... deschis la ......................................................, sau prin
mandat poștal pe adresa ..................................................................................., în mandat poștal pe adresa ..................................................................................., în
termen de ...... zile de la data prezentei (termenul este de maximum 30 zile termen de ...... zile de la data comunicării prezentei (termenul este de
de la data încheierii procesului verbal de constatare și evaluare a pagubei).

maximum 30 45 de zile de la data încheierii procesului verbal de constatare și
evaluare a pagubei , dacă procesul verbal sau decizia nu sunt contestate).

4

Art. 3. Prezenta decizie se comunică persoanei păgubite pentru luare la
cunoștință și persoanei care poartă răspunderea civilă conform art. 1,
respectiv ....................................................... pentru punere în executare.

5

Art. 4. Persoanele prevăzute la art. 1 și 2 pot accepta echivalența în produse
a dreptului de despăgubire în termenul stabilit la art. 2.

6

Art. 5. Persoana prevăzută la art. 1 va face dovada achitării despăgubirii în
termen de 45 zile de la data prezentei, la subscrisa autoritate.

7

Art. 6. Prin plata despăgubirii, atât în bani, cât și în produse, se sting orice
pretenții privind paguba produsă.

8

Art. 7. Prezenta decizie poate fi contestată potrivit Capitolului II art. 7 şi 8
din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi
completările ulterioare.

