
Ministerul Mediului, Apelor Ei Pidurilor
Agenfia Nafionall pentru Protecfia Mediului

COMUNICAT DE PRESA

Desplgubirile pentru pagubele provocate de animale sllbatice vor fi achitate de
Agenfia Nafional[ pentru Protec{ia Mediului

- Pentru plata acestora Ministerul Mediului, Apelor qi Pddurilor

a alocat 8.000.000 de lei, in2023

Bucuregti, 17 ianuarie 2023

lncepAnd din acest an, Guvernul a stabilit prin HG nr.31 2023 o noul modalitate
de acordare a desp[gubirilor, pentru pagubele provocate de animalele sllbatice,

afectafi trebuie sI depunl cererile de desp[gubire la primlria din unitatea
administrativ-teritoriall pe raza clreia a avut loc incidentul, iar deciziile de

desp[gubire ;i plata sumelor stabilite de comisia de constatare revin Agen{iei
Nafionale pentru Protec{ia Mediului (Ai\PM). Alocarea bugetar[ pentru aceste

desplgubiri este cea mai mare de p0n[ acum: 8.000.000 de lei.

Dacdin canil atacurilor asupra oamenilor qi eventualelor r[ni sau decese cauzate de

animale silbatice, desp[gubirile se vor aloca prin ordinul Ministrului Mediului, in
situalia pagubelor produse culturilor agricole, silvice, animalelor domestice qi

autovehiculelor, in urma accidentelor de circulalie gi persoanelor fizice, de exemplare

din speciile de faun[ de interes cinegetic cuprinse in Legea vdndtorii gi a protec]iei
firndului cinegetic nr.40712006, desplgubirile se acordi de c6tre ANPM, ?nbaza
decizieiunei comisii intrunite la nivel local.

,,Aceste desp[gubiri vor fi acordate urm[rindu-se strict cuantumurile stabilite prin
Hotdrdrea de Guvern qi modul in care cei care reclam6 pagubele qi-au respectat, la
rtndul lor, obliga{iile legale. Spre uxcurplu, proprietarii culturilor agricole au obligafia
s[ iqi recolteze culturile agricole, p0n[ la 15 decembrie, aqa cd dupi aceasti data, dacd

au fost plgubi{i, nu mai pot beneficia de despdgubiri. La rdndul 1or, defin6torii
animalelor domestice trebuie sd asigure paza animalelor, sE aibl cdini, s6 meargi pe

anumite trasee ori sI adiposteasc5 animalele pe timpul nopfii in spalii imprejmuite,
astfel incdt sd fie protejate de atacurile animalelor silbatice. Mai mult decdt atdt,

administratorii fondurilor cinegetice trebuie sd realizeze integral, in sezonul de

vdnltoare anterior, cota de recolt[, inclusiv eventualele supliment5ri aprobate, la
speciile ale cdror exemplare au produs paguba care face obiectul constat6rii gi
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evalu6rii, precum gi si asigure hranl complementarl, ca sI previn6 deplasarea

" animalelor c6tre zonele populate", a explicat Laurenliu Alexandru Piqtinaru,

Pregedintele ANPM.

Cuantumul despigubirilor se stabileEte de c[tre comisia de constatare, format[ din

trei membri, func{ie de valoarea de pia![ a produc{iei vegetale a culturilor agricole,

calculate conform prevederilor hotdrdrii. in cazvl animalelor domestice ucise, cu

exceplia albinelor, despdgubirea se ca\caleazd la valoarea de inlocuire a

animalului/animalelor, in funclie de specie, ras6, valoare geneticfl gi zootehnicd etc,

iar in cazgl animalelor domestice r[nite sau a stupinelor, valoarea desp[gubirii care se

acordi nu poate depdgi valoarea de inlocuire a animalului/animalelor, respectiv a

stupului/stupitor gi a materialului biologic apicol ,la data la care s-a produs paguba.

,,Hot[r0rea a fost adoptat[ la propunerea Ministerului Mediului, Apelor qi P[durilor cu

intenlia ca cei afectali sd primeasc6 despdgubirile in timp util qi la o valoare corectd,

dacd qi-au respectat obligaliile in privinfa protej[rii culturilor, animalelor qi bunurilor

care le aparfin. Alocarea bugetarl anun]at6 de Ministrul Mediului, Taczos Barna, de

8.000.00b de tei este cea mai mare de pdn6 acum qi reprezinti at6t o modalitate de

gestionare durabild a faunei cinegetice, cdt Ei o proteclie pentru oameni, culturi
oricole/silvice si a animalelor domestice. Pentru ANPM, rispunderea atribuitd prin

HG 312023 este foarte mare, avdnd in vedere c[ un reprezentant

facd parte obligatoriu din comisia de constatare qi de evaluare a

al nostru trebuie s[
pagubelor", susline

Laurenliu Alexandru P6qtinaru.
Preqedintele ANPM subliniazS cd pentru a putea gestiona toate problemele care vor
apdrea in teritoriu va fi necesard o reorganizare a activitdlilor qi o bugetare

suplimentard a activitElii, in fiecare jude!, astfel inc0t reprezentantul APM desemnat

sI fac[ parte din aceste comisii sd poat6 ajunge in teritoriu, in termenul solicitat.

,,in prezent, existl c6te un sigur angajat pe domeniul Conservarea Naturii qi

Biodiversitate,la nivel judelean qi chiar avem agenlii locale care nu au niciun angalat

pe acest domeniu. Mai mult, in majoitatea APM-urilor exist6 cdte un autovehicul

disponibil pentru toate activitelile, inclusiv pentru cele necesare autorizditor, fapt ce

va face Oeitut de dificil6 programarea deplasirilor, in condiliile in care HG 312023

prevede termene stricte pentru analizarea dosarelor. Sunt sigur, insd cd vom gdsi,

impreun[ cu Ministerul cele mai bune solulii pentru a aplica legea", a mai spus

Preqedintele ANPM.

Cum se intrune$te comisia de constatare

@aacestorpagubesefacnumailacerereascris5aproprietaru1ui
plgubit sau a reprezentantului legal ori conventional a[ acestuia, depusd 9i inregistratd

ia unitatea administrativ-teitorialS pe raza cdreia s-a produs incidentul, de c[tre

comisia de constatare, constituiti la nivelul autoritdfilor locale, din care fac parte, c0te

un reprezerrtant al:
- UnitdJii administrativ-teritoriale;
- Agenliei judelene de Protecfia Mediului;
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- Direcfiei pentru agriculturl judelene, pentru pagube produse culturilor agricole,

silvice gi animalelor domestice, sau al administratorului drumului, pentru pagubele

produse autovehiculelor, dupd caz;

- Structurii teritoriale a autorititii publice centrale care r[spunde de v0nltoate, dacd

paguba a fost produsd in fondurile cinegetice gi in intravilanuVintravilanele cuprinse

in ichila/schilele acestora de exemplare din speciile prev[zute in Legea v6nltorii.

rea cererilor Sl solu
- For*ulr*l r.*rii este tipizat qi se pune la dispozilia solicitantului de cdtre unitatea

administrativ-teritoriali pe teritoriul cSreia s-a produs paguba, iat completarea

acestuia se face in termen de maximum 48 de ore de la data constatdrii producerii

pagubei, irnpreun[ cu toate celelalte dovezi prevdzvte de lege, funclie de fiecare

situafie in parte.
- La constatarea pagubei au obli ga\ia de a fi prezen{i proprietarul pdgubit sau

reprezentantul legal ori convenlional al acestuia qi, dupd caz, gestionarul faunei

cinegetice din fondul cinegetic in care s-a produs paguba sau administratorul ariei

naturale protejate, dac[ paguba s-a produs intr-o arie naturalS protejat[ neinclusi intr-

un fond cinegetic sau in care vdn6toarea nu este admis6.

- Hotdrdrile comisiei se iau cu votul celor trei membri ai comisiei, in cazurile de

dezacordaceqtia fiind obligali sE specifice opiniile divergente.

- Procesul-verbal de constatare qi evaluare a pagubelor, incheiat in condi{iile acestei

hotdrAri poate fi contestat ulterior de cdtre gestionarul faunei cinegetice sau

proprietarul pdgubit, in cazulin care aceqtia nu sunt mulfumi{i de decizia comisiei.

Compartimentul Relafii Publice, Comunicare
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