
HOTÃRÂREA GUVERNULUI nr. 1679/2008 

privind modalitatea de acordare a despãgubirilor prevãzute de Legea vânãtorii 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 
 

ANEXA Nr. 3  

OBLIGAŢII 

ce revin proprietarilor culturilor agricole şi silvice şi ai animalelor domestice, pentru 

prevenirea pagubelor ce pot fi cauzate de exemplarele din speciile de faunã de interes cinegetic 

Art. 1. - Pentru prevenirea pagubelor ce pot fi cauzate de exemplarele din speciile de faunã de 

interes cinegetic, proprietarii culturilor agricole şi silvice au urmãtoarele obligaþii :  
 

a) sã declare şi sã înregistreze suprafeţele pe care sunt înfiinþate culturile agricole, potrivit legii; 

b) sã aibã elaborate amenajamente silvice în vigoare, potrivit legii ; 

c) sã solicite în scris persoanei juridice care gestioneazã fauna de interes cinegetic întreprinderea de 

acþiuni pentru prevenirea pagubelor la culturile agricole şi/sau vegetaþiei forestiere, în perioadele în 

care acestea sunt frecventate pentru hranã de exemplare din speciile de faunã de interes cinegetic ; 

d) sã amplaseze în culturile agricole sau silvice expuse mijloace de îndepãrtat exemplarele din 

speciile de faunã de interes cinegetic (fixe sau mişcãtoare), fizice ori chimice, permise de lege, cu 

ajutorul cãrora vor alunga sau vor împiedica pãtrunderea exemplarelor din speciile de faunã 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 faunã de interes cinegetic sunt :  

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

b) sã asigure paza animalelor domestice aflate la pãşunat sau la diferite munci; 

c) sã foloseascã pentru pãşunatul animalelor domestice numai acele suprafeţe admise, potrivit legii, 

la pãşunat; 

d) sã adãposteascã, pe timp de noapte, animalele domestice numai în locuri împrejmuite şi pãzite; 

e) sã deplaseze animalele domestice prin pãdure spre locurile de pãşunat şi adãpat, numai pe traseele 

stabilite în acest scop, de comun acord, cu persoana juridicã ce gestioneazã fauna de interes cinegetic 

din perimetrul respectiv şi cu administratorul suprafeţei respective de fond forestier.  

Art. 3. - Persoanele prevãzute la art. 1 şi 2 fac dovada îndeplinirii obligaţiilor prevãzute de prezenta 

hotãrâre prin urmãtoarele :  

a) documente specifice, potrivit legii, pentru îndeplinirea obligaţiilor prevãzute la art. 1 lit. a) şi b) şi 

la art. 2 lit. a); 

b) dovada transmiterii solicitãrii pentru îndeplinirea obligaţiei prevãzute la art. 1 lit. c) ; 

c) constatarea, la faţa locului, de cãtre comisia de constatare şi evaluare a pagubei a existenþei 

mijloacelor de speriat sau de îndepãrtat exemplarele din speciile de faunã de interes cinegetic, pentru 

îndeplinirea obligaþiei prevãzute la art. 1 lit. d) ; 

d) deţinerea numãrului maxim de câini pentru pazã, admis în condiţiile Legii vânãtorii ºi a protecþiei 

fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru îndeplinirea 

obligaţiei prevãzute la art. 2 lit. b) şi d); 

e) contractul de pãşunat încheiat cu proprietarul terenului respectiv, în care se prevãd suprafeţele 

admise la pãşunat, pentru îndeplinirea obligaţiei prevãzute la art. 2 lit. c). 

f) constatarea, la faţa locului, de cãtre comisia de constatare şi evaluare a pagubei a asigurãrii 

condiţiilor de adãpostire pe timp de noapte a animalelor domestice, pentru îndeplinirea obligaţiilor 

prevãzute la art. 2 lit. d). 

g) aprobarea prevãzutã de lege pentru trecerea animalelor domestice prin fondul forestier, pentru 

situaţia prevãzutã la art. 2 lit. e). 

h) existenţa cel puţin a unei persoane rãspunzãtoare cu asigurarea pazei şi a condiţiilor de adãpostire 

pe timpul nopþii, în cazul turmelor şi cirezilor aflate la pãşunat, pentru îndeplinirea obligaţiilor 

prevãzute la art. 2 lit. b) şi d).  

Art. 4. - Modul de îndeplinire a obligaţiilor prevãzute la art. 1 şi 2 se consemneazã în procesul - 

verbal de constatare a pagubelor de cãtre comisia constituitã în acest scop.  
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