Anunț - Notificare
În atenția proprietarilor de culturi agricole, silvice și al animalelor domestice,
precum și a gestionarilor fondurilor cinegetice

Având în vedere adresele Comisariatului General al Gărzii Naționale de Mediu cu
privire la acțiunile din zone de risc al conflictelor om-urs, vă notificăm prin prezenta asupra
prevederilor din Anexa 3 și Anexa 4 din HG nr. 1679/ 2008(anexate la prezenta) privind
modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute în Legea vânătorii și a protecției fondului
cinegetic nr. 470/2006 precum și obligațiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice și
proprietarilor de culturi agricole, silvice și de animale domestice pentru prevenirea pagubelor.
Menționăm că reprezentantul structurii teritoriale de specialitate a Ministerului
Mediului Apelor și Pădurilor menționat la art.3 alin.1 lit.b din HG 1679/2008 este din cadrul
Agenției Județene Pentru Protecția Mediului.
În cazul în care constatați prezența unor exemplare de urs în intravilanul localităților
apelați 112.
Viceprimar
Nicolae Florin

Șef birou Protecția mediului
Ambruș Arthur

ANEXA Nr. 3
OBLIGAȚII
ce revin proprietarilor culturilor agricole și silvice și ai 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 și silvice au următoarele obligații:
a) să declare și să înregistreze suprafețele pe care sunt înființate 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 acțiuni pentru prevenirea pagubelor la culturile agricole și/sau vegetației
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 mișcătoare), 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. Obligațiile 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 și să înregistreze animalele domestice potrivit legii;
b) să asigure paza animalelor domestice aflate la pășunat sau la diferite munci;
c) să folosească pentru pășunatul animalelor domestice numai acele suprafețe admise,
potrivit legii, la pășunat;
d) să adăpostească, pe timp de noapte, animalele domestice numai în locuri împrejmuite și
păzite;
e) să deplaseze animalele domestice prin pădure spre locurile de pășunat și adăpat, numai pe
traseele stabilite în acest scop, de comun acord, cu persoana juridică ce gestionează fauna de
interes cinegetic din perimetrul respectiv și cu administratorul suprafeței respective de fond
forestier.

Art. 3. Persoanele prevăzute la art. 1 și 2 fac dovada îndeplinirii obligațiilor prevăzute de prezenta
hotărâre prin următoarele:
a) documente specifice, potrivit legii, pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 1 lit. a)
și b) și la art. 2 lit. a);
b) dovada transmiterii solicitării pentru îndeplinirea obligației prevăzute la art. 1 lit. c);
c) constatarea, la fața locului, de către comisia de constatare și evaluare a pagubei a
existenței mijloacelor de speriat sau de îndepărtat exemplarele din speciile de faună de
interes cinegetic, pentru îndeplinirea obligației prevăzute la art. 1 lit. d);
d) deținerea numărului maxim de câini pentru pază, admis în condițiile Legii vânătorii și a
protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru
îndeplinirea obligației prevăzute la art. 2 lit. b) și d);
e) contractul de pășunat încheiat cu proprietarul terenului respectiv, în care se prevăd
suprafețele admise la pășunat, pentru îndeplinirea obligației prevăzute la art. 2 lit. c).
f) constatarea, la fața locului, de către comisia de constatare și evaluare a pagubei a asigurării
condițiilor de adăpostire pe timp de noapte a animalelor domestice, pentru îndeplinirea
obligațiilor prevăzute la art. 2 lit. d).
g) aprobarea prevăzută de lege pentru trecerea animalelor domestice prin fondul forestier,
pentru situația prevăzută la art. 2 lit. e).
h) existența cel puțin a unei persoane răspunzătoare cu asigurarea pazei și a condițiilor de
adăpostire pe timpul nopții, în cazul turmelor și cirezilor aflate la pășunat, pentru îndeplinirea
obligațiilor prevăzute la art. 2 lit. b) și d).
Art. 4. Modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute la art. 1 și 2 se consemnează în procesul-verbal
de constatare a pagubelor de către comisia constituită în acest scop.

ANEXA Nr. 4
OBLIGAȚII
ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice pentru prevenirea
pagubelor ce pot fi cauzate de exemplarele din speciile
de faună de interes cinegetic
Art. 1. Gestionarii fondurilor cinegetice sunt obligați să întreprindă următoarele acțiuni pentru
prevenirea pagubelor ce pot fi cauzate de exemplarele din speciile de faună de interes
cinegetic:
a) să fi recoltat integral numărul de exemplare aprobat pentru specia/speciile care au produs
pagube pe sezonul de vânătoare anterior producerii acestora;
b) să asigure și să administreze hrana complementară pentru exemplarele din speciile de
faună de interes cinegetic, cel puțin jumătate din cantitățile de hrană complementară
prevăzute în contractele de gestionare a fondurilor cinegetice pe raza cărora s-a produs
paguba, în scopul menținerii acestora în zonele de hrănire și pentru abaterea de la culturile
agricole sau din vegetația forestieră în care s-ar putea produce pagube;
c) să execute acțiuni de îndepărtare a exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic
din zonele expuse, pe care le aduce la cunoștința structurii teritoriale de specialitate a
autorității publice centrale care răspunde de silvicultură cu cel puțin 24 de ore anterioare
desfășurării acestora;
d) să solicite, în condițiile legii, aprobările necesare pentru reașezarea, suplimentarea cotelor
de recoltă și pentru vânarea în afara perioadelor legale a acelor exemplare din speciile de
faună de interes cinegetic care produc pagube culturilor agricole, vegetației forestiere și
animalelor domestice;
e) să vâneze cu prioritate, în condițiile legii, în locurile unde se produc pagube, acele
exemplare din speciile de faună de interes cinegetic care produc pagube sau care reprezintă
un potențial pericol de producere a pagubelor.
Art. 2. Se consideră că gestionarii fondurilor cinegetice și-au îndeplinit obligațiile ce le revin pentru
prevenirea pagubelor doar dacă fac dovada că au realizat toate acțiunile prevăzute la art. 1.
Art. 3. Gestionarii fondurilor cinegetice fac dovada îndeplinirii acțiunilor prevăzute la art. 1 astfel:
a) prin numărul de exemplare recoltate, raportat la numărul de exemplare aprobat pentru
recoltare, pentru îndeplinirea obligației prevăzute la art. 1 lit. a);
b) prin procese-verbale de administrare a hranei complementare în locurile destinate pentru
hrănire și abatere, pentru îndeplinirea obligației prevăzute la art. 1 lit. b);

c) prin procese-verbale încheiate cu ocazia desfășurării acțiunilor 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, și cu scrisorile înaintate structurilor
teritoriale ale administratorului anterior executării acestora, pentru îndeplinirea obligației
prevăzute la art. 1 lit. c);
d) prin solicitarea scrisă și transmisă în vederea obținerii aprobărilor necesare recoltării, prin
autorizațiile de vânătoare eliberate pentru împușcare și prin împușcarea efectivă a
exemplarelor respective, pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 1 lit. d) și e). În
situația în care gestionarul constată că nu poate recolta exemplarele pentru care a obținut
aprobare, deoarece acestea nu mai frecventează zonele respective, notifică structura
teritorială de specialitate competentă a autorității publice centrale care răspunde de
silvicultură pentru a încheia un act de constatare în acest sens.

