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ACORDAREA DESPAGUBIRILOR PENTRU PAGUBELE SI/SAU 

DAUNELE PRODUSE DE SPECIILE DE FAUNA CINEGETICA 

     

 

 CARE SUNT SPECIILE DE FAUNA DE INTERES CINEGETIC CARE 

PRODUC PAGUBE/ DAUNE CE SE DESPAGUBESC? 

 

 specii la care vânătoarea este permisă: Mistreţul, Vulpea, Căpriorul, Cerbul 

comun, Cerbul lopătar, Bizamul, Şacalul, Jderul, Viezurele, Capra neagră, Câinele 

enot, Dihorul comun, Hermelina, Iepurele de camp, Iepurele de vizuină, Marmota, 

Muflonul, Nevăstuica.  

 specii la care vânătoarea este interzisă (specii protejate): Lupul, Ursul, 

Râsul, Pisica sălbatică, Hamsterul/Hârciogul, Castorul, Elanul, Nurca, Vidra, 

Zimbrul. 

 

 CARE SUNT TIPURILE DE PAGUBE SI/ SAU DAUNE CARE POT FI 

DESPAGUBITE? 

 

1. Pagubele produse culturilor agricole si silvice 
 

  
 

culturi agricole - culturile de plante de câmp, de plante 

furajere şi de plante tehnice, culturile de plante 

medicinale, aromatice şi ornamentale, culturile de plante 

legumicole, culturile de arbuşti fructiferi şi decorativi, 

culturile din pepinierele pomicole şi viticole, plantaţiile de 

pomi fructiferi, plantaţiile viticole, culturile de ciuperci, 

vegetaţia ierboasă de pe păşuni, izlazuri şi fâneţe, în orice 

stadiu de dezvoltare; 

 

 

culturi silvice - arbori aflaţi în diverse stadii de 

dezvoltare, culturile de răchită, culturile de puieţi 

din solare şi pepiniere, puieţii, lăstarii şi pomii de 

Crăciun; 

 

paguba produsă culturilor agricole, silvice - modificarea integrităţii fizice şi/sau a funcţiilor 

fiziologice a acestora, afectarea regenerării şi/sau diminuarea producţiei culturilor agricole şi 

silvice, de unul sau mai multe exemplare din speciile de fauna de interes cinegetic. 

 

2. Pagubele produse animalelor domestice, inclusiv albine 
 

animale domestice - exemplarele din speciile de animale vertebrate şi nevertebrate, inclusiv albinele, în orice 

stadiu de dezvoltare, care trăiesc şi se reproduc în condiţii create de om şi care sunt dependente de acesta, cu 

excepţia celor care trăiesc în ape naturale şi în orice formă de amenajare de apă în scop piscicol, fauna de interes 

cinegetic ţinută în captivitate pentru colonizări şi repopulări, precum şi exemplarele din speciile de interes 
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cinegetic din crescătorii şi complexuri de vânătoare autorizate; 

 

 

paguba produsă animalelor domestice - 

modificarea integrităţii fizice şi/sau a 

funcţiilor fiziologice a acestora, rănirea 

şi/sau moartea animalelor domestice, după 

caz, de unul sau mai multe exemplare din 

speciile de faună de interes cinegetic. 
 

 

3. Pagubele produse autovehiculelor rezultate in urma accidentelor de 

circulatie de catre animalele salbatice 
 

 

paguba produsă autovehiculelor - 

modificarea integrităţii fizice a acestora, 

produsă în urma accidentelor de circulaţie, 

de unul sau mai multe exemplare din 

speciile de faună de interes cinegetic; 

  

4. Daunelor produse persoanelor fizice de catre animalele salbatice 
 

 
paguba cauzată fiinţei umane - modificarea 

integrităţii fizice/psihice sau decesul persoanei 

vătămate, produsă de atacul unuia sau mai 

multor exemplare din speciile de faună de 

interes cinegetic, 

 
  

 

 CINE POATE SOLICITA DESPAGUBIREA PAGUBELOR PRODUSE DE 

ANIMALELE SALBATICE? 

Solicitantul este proprietarul păgubit sau reprezentantul legal ori convenţional al 

proprietarului culturii agricole, silvice ori animalului domestic sau autovehiculului care a 

suferit pagube. 

Documentele necesare pentru a dovedi dreptul de proprietate asupra culturilor agricole, 

silvice sau a animalelor domestice ori a autovehiculului, pentru care se solicită despăgubire sunt 

reprezentate de: 

- copii certificate "conform cu originalul" ale amenajamentelor silvice în vigoare; 

- adeverinta eliberata de UAT Beclean, conform anexei 5 la HG nr. 3/ 03.04.2023, in cazul 

culturilor agricole si silvice. Proprietarii culturilor agricole au obligatia sa isi recolteze 

culturile agricole pana la 15 decembrie, intrucat, daca sunt pagubiti dupa aceasta data, nu mai 

pot beneficia de despagubire; 
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- documente din care sa reiasa ca animalele domestice care se afla in propria gospodarie sunt 

inregistrate la primarie (adeverinta conform anexei 6 la HG nr. 3/ 03.04.2023) si la medicul 

veterinar; 

- documente din care sa reiasa indeplinirea tuturor obligatiilor si conditiilor specifice prevazute 

in Anexa nr. 4 la HG nr. 3/ 03.04.2023, referitoare la asigurarea pazei animalelor, detinerea 

cainilor, parcurgerea anumitor trasee ori adapostirea pe timpul noptii in spatii imprejmuite 

menite sa protejeze animalele domestice care sunt crescute in afara gospodariilor, de atacurile 

cauzate de exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic;  

- documente legale pentru a dovedi dreptul de proprietate asupra autovehiculului avariat. 

 

 CARE SUNT DOCUMENTELE NECESARE SI PASII CARE TREBUIE 

URMATI? 

 

1) Depunerea cererii 

 

Constatarea şi evaluarea pagubei se fac numai la cererea scrisă a proprietarului păgubit 

sau a reprezentantului legal ori convenţional al acestuia, depusă şi înregistrată la Primariei 

Orasului Beclean, in cazul pagubelor produse pe raza unitatii administrativ-teritoriale Beclean.  

Formularul cererii (Cerere pentru constatarea şi evaluarea pagubei, pentru stabilirea 

răspunderii civile şi acordarea despăgubirii), în format tipizat, se pune la dispoziţia 

solicitantului de către unitatea administrativ-teritorială Beclean, pe teritoriul căreia s-a produs 

paguba. 

Cererea se completează şi se depune la Registratura Primariei Orasului Beclean in 

termen de maximum 48 de ore de la data constatării producerii pagubei, impreuna cu toate 

celelalte dovezi prevazute de legislatie in functie de fiecare situatie in parte, unde va fi 

inregistrata cu numar, data si ora. 

Nerespectarea termenului de maximum 48 de ore de la data constatarii producerii 

pagubei conduce la decăderea din dreptul de a solicita stabilirea pagubei şi despăgubirea. 

 

 

2) Comisia de constatare si evaluarea a pagubelor 

 

 

 

Constatarea şi evaluarea pagubelor produse culturilor agricole, silvice, animalelor 

domestice şi autovehiculelor, stabilirea răspunderii civile şi a despăgubirilor se realizează de 

către comisia de constatare, constituită în acest scop, din care fac parte câte un reprezentant al: 

https://lege5.ro/Gratuit/geztcnbsha2dg/cerere-pentru-constatarea-si-evaluarea-pagubei-pentru-stabilirea-raspunderii-civile-si-acordarea-despagubirii-model-hotarare-3-2023?dp=guytemjsgq2tcoi
https://lege5.ro/Gratuit/geztcnbsha2dg/cerere-pentru-constatarea-si-evaluarea-pagubei-pentru-stabilirea-raspunderii-civile-si-acordarea-despagubirii-model-hotarare-3-2023?dp=guytemjsgq2tcoi
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a) unităţii administrativ-teritoriale (UAT) Beclean pe suprafaţa căreia s-a produs 

paguba; 

b) Direcţiei pentru Agricultură Judeţeana Bistrita-Nasaud, pentru pagube produse 

culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice,  

sau 

   administratorului drumului, pentru pagubele produse autovehiculelor, după caz; 

c) structurii teritoriale a autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare 

(Garda Forestiera) dacă paguba a fost produsă în fondurile cinegetice şi în 

intravilanul/intravilanele cuprinse în schiţa/schiţele acestora de către exemplare din speciile de 

interes cinegetic pentru care vanatoarea este permisa  

sau 

    structurii teritoriale a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului  
(Agentiei Judetene pentru Protectia Mediului Bistrita-Nasaud), dacă paguba s-a produs în ariile 

naturale protejate neincluse în fondurile cinegetice sau în cele în care vânătoarea nu este admisă 

sau paguba a fost produsă de către exemplare din speciile de interes cinegetic pentru care 

vanatoarea nu este permisa (specii protejate) indiferent de locul producerii pagubei, după caz. 

La constatarea pagubei au obligaţia de a fi prezenţi:  

 proprietarul păgubit sau reprezentantul legal ori convenţional al acestuia  
şi, după caz, 

 gestionarul faunei cinegetice din fondul cinegetic în care s-a produs paguba  

sau 

 administratorul ariei naturale protejate, dacă paguba s-a produs într-o arie naturală 

protejată neinclusă într-un fond cinegetic sau în care vânătoarea nu este admisă. 

 

 

3)  Convocarea si intrunirea comisiei 

 

 

 

Convocarea comisiei, precum şi convocarea proprietarul păgubit sau reprezentantul 

legal ori convenţional al acestuia şi, după caz, a gestionarul faunei cinegetice sau a 

administratorul ariei naturale protejate, se face de către primar, în scris, prin orice mijloace de 

comunicare, cu confirmare de primire, în maximum 24 de ore de la data înregistrării cererii.  

Convocarea se face numai după ce primarul verifică şi constată că solicitantul este 

proprietarul sau reprezentantul legal ori convenţional al proprietarului culturii agricole, silvice 

şi animalului domestic la care se referă cererea. 

Membrii comisiei se întrunesc la sediul Primariei Beclean în termen de maximum 48 

de ore de la data transmiterii convocării, la data şi ora stabilită de către unitatea administrativ-

teritorială Beclean, după consultarea instituţiilor care fac parte din comisie. 

Neprezentarea de către proprietarul păgubit sau reprezentantul legal ori convenţional 

al proprietarului, pe parcursul întrunirii comisiei, a: 

- documentelor necesare pentru a dovedi dreptul de proprietate; 
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- devizul estimativ de reparaţie auto, asumat de către o unitate service 

autorizată (in termen de 5 zile de la data producerii pagubei, dar nu mai 

tarziu de data intrunirii comisiei),  

atrage, fără altă formalitate, respingerea cererii şi neacordarea de despăgubiri pentru 

paguba sesizată. 

 

4) Hotararile comisiei de 

constatare  

Hotărârile în comisie se iau cu votul celor 3 membri, consemnându-se, în procesul-

verbal de constatare şi evaluare a pagubei, votul fiecăruia şi motivarea în situaţii de opinii 

divergente.  

 

Constatarea pagubelor, evaluarea acestora şi stabilirea 

răspunderii civile şi a despăgubirii se pot realiza numai în 

prezenţa tuturor membrilor comisiei. 

Procesul-verbal de constatare si evaluare a pagubelor 
incheiat de comisie poate fi contestat ulterior de catre 

gestionarul faunei cinegetice sau proprietarul pagubit ori de 

reprezentantul legal ori convenţional al proprietarului, in cazul in 

care acestia sunt nemultumiti de decizia comisiei. 

Câte o copie a procesului-verbal se preia de către fiecare 

participant, membru al comisiei, precum şi de către gestionarul 

faunei cinegetice sau administratorul ariei naturale protejate, după 

caz, şi de către proprietarul care a solicitat despăgubirea. 

 

 

 

 

 

5) Dosarul de despagubire 

 

 

La procesele-verbale de constatare si evaluare a pagubelor se anexează, prin grija 

UAT Beclean, toate documentele justificative administrate de comisie cu ocazia constatării, 

evaluării pagubei şi stabilirii răspunderii civile care pot fi, după caz: 

a) cererea proprietarului păgubit înregistrată la Primaria Orasului Beclean; 

b) dovada trasmiterii cu confirmare de primire a sesizarii inregistrate la primarie 

catre gestionarul faunei cinegetice din fondul cinegetic si/sau catre admistratorul 

ariei naturale protejate, dupa caz; 

c) documentul/documentele prin care primarul a convocat comisia, proprietarul 

păgubit sau reprezentantul legal ori convenţional al acestuia şi, după caz, 

gestionarul faunei cinegetice din fondul cinegetic în care s-a produs paguba sau 

administratorul ariei naturale protejate, dacă paguba s-a produs într-o arie naturală 

protejată neinclusă într-un fond cinegetic sau în care vânătoarea nu este admisă şi, 
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după caz, medicul veterinar de liberă practică împuternicit conform, 

însoţit/însoţite de confirmările de primire; 

d) formularul privind identificarea pagubei produse la animale domestice, intocmit 

de catre medical veterinar de libera practica imputernicit, in prezenta personalului 

de specialitate a fondului cinegetic si la solicitarea scrisa a primarului, cu 

confirmare de primire, anterior convocarii comisiei (FISA cu informatii si date 

referitoare la ranirea/ uciderea animalului domestic, de catre exemplare din 

specii de fauna de interes cinegetic), după caz; 

e) fotografii şi/sau înregistrări video de la locul pagubei, măsurători ale suprafeţelor, 

calculaţiile de producţie, documentele de achiziţie; 

f) cauzele şi împrejurările producerii accidentului de circulaţie, aşa cum rezultă din 

informaţiile transmise de unitatea de poliţie (in termenul de 24 de ore de la data 

primirii solicitarii scrise, cu confirmare de primire, din partea primarului UAT 

Beclean), care trebuie să precizeze, în mod obligatoriu, dacă sunt montate 

indicatoare cu inscripţia "atenţie animale" pe sectorul de drum respectiv; 

g) devizul estimativ de reparaţie auto, întocmit şi asumat de către o unitate service 

autorizată; 

h) înscrisuri pentru dovedirea îndeplinirii obligaţiilor şi condiţiilor de către 

gestionarul faunei cinegetice/administratorul ariei naturale protejate; 

i) înscrisuri pentru dovedirea îndeplinirii obligaţiilor şi condiţiilor de către 

proprietarii de animale domestice; 

j) adeverinţa care atestă deţinerea legală a culturii agricole/silvice şi a animalelor 

domestice, precum şi/sau copii certificate "conform cu originalul" ale 

amenajamentelor silvice în vigoare; 

k) documentele care atestă deţinerea legală de către persoana păgubită a 

autovehiculului avariat. 

Procesele-verbale întocmite într-un singur exemplar original, însoţite de toate documentele 

justificative administrate de comisie în scopul stabilirii răspunderii civile, se numerotează, se 

opisează şi se îndosariază, iar dosarul astfel constituit se înregistrează, la data semnării 

procesului-verbal, la Primaria Orasului Beclean. 

 

6) Stabilirea cuantumul despagubirilor 

 

 

Stabilirea cuantumului despăgubirilor se realizează de către comisie în funcţie de: 

- valoarea de piaţă a producţiei vegetale a culturilor agricole, din care se scad 

cheltuielile ce ar fi fost făcute de la momentul producerii pagubei şi până la momentul recoltării 

culturii; 

- cheltuielile efectuate de către proprietarul păgubit până la data producerii pagubei, 

cu înfiinţarea şi/sau întreţinerea culturii silvice; 
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- valoarea de înlocuire în cazul animalelor domestice şi a stupinelor, tinand cont de 

specie, rasa, valoare genetica si zootehnica, etc., fara a depasii valoarea de inlocuire a 

animalului/ animalelor, respectiv stupului/ stupilor si a materialului biologic apicol, la data la 

care s-a produs paguba; 

- devizul estimativ întocmit la valoarea de piaţă a pieselor şi serviciilor necesare 

reparării pagubei produse in cazul pagubele produse autovehiculelor în urma accidentelor de 

circulaţie. 

 

 

7) Plata sumelor stabilite pentru 

despagubire 
 

UAT Beclean are obligaţia ca, în termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării 

procesului-verbal de contatare si evaluare a pagubei, să înainteze dosarul de despagubire, cu 

confirmare de primire, după caz, la: 

a) structura teritorială a autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare, 

dacă paguba a fost produsă în fondul cinegetic şi în intravilanul/intravilanele cuprins/cuprinse în 

schiţa acestuia, de către exemplare din speciile de faună de interes cinegetic; 

b) structura teritorială a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, dacă 

paguba a fost produsă de către exemplare din speciile de faună de interes cinegetic, în ariile 

naturale protejate neincluse în fondurile cinegetice sau în cele în care vânătoarea nu este admisă 

şi/sau exemplare din speciile de faună de interes cinegetic indiferent de locul în care paguba a 

fost produsă. 

În baza documentelor depuse la dosarul de despagubire, conducătorii structurilor anterior 

amintite emit decizie de aprobare/neaprobare a răspunderii civile şi de acordare sau de 

neacordare a despăgubirilor, după caz, în termen de 10 zile lucrătoare de la data 

constatării pagubelor. Această decizie reprezintă document de plată, în cazul în care prin 

aceasta se aprobă acordarea de despăgubiri. 

 

 RASPUNDEREA 

Constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât să fie 

considerata, potrivit legii, infracţiune şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 de lei la 2.000 

de lei,   transmiterea de către cei îndreptăţiţi de solicitări la unitatea administrativ-teritorială 

pentru convocarea comisiei în vederea acordării de despăgubiri pentru pagube inexistente sau 

de către persoane care nu au calitatea de proprietar al bunurilor distruse ori de reprezentant 

legal ori convenţional al acestora. 

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul cu atribuţii 

de control al autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare şi al structurilor sale 

teritoriale şi al Gărzii Naţionale de Mediu. 

 

 BAZA LEGALA 

Hotărârea nr. 3/2023 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele 

şi/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 la 
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Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 şi unele măsuri de punere în 

aplicare a acesteia 

Legea nr. 407/2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 


