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GUVERNUL ROMANIEI 

 

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  

privind suspendarea plății ratelor scadente aferente împrumuturilor, acordate fermierilor afectați 

de fenomenul meteorologic de secetă pedologică, în anul 2020 

 

 

luând în considerare sezonabilitatea activității agricole și domeniul vital pe care îl reprezintă 

agricultura pentru economie și populație,  
 

având în vedere că în anul 2020 fermierii s-au confruntat cu seceta pedologică care s-a 

manifestat cu un caracter puternic până la extrem, pe areale agricole extinse la nivel national, 

confimată și prin analizele și informările realizate de către administrația națională de 

meteorologie, 
 

ținând cont că pentru anul agricol 2020, seceta pedologică a afectat atât suprafețe cu culturi 

înființate în toamna anului 2019 ( de exemplu grâu + secară + triticale, orz, orzoaică, rapiță ) cât 

și suprafețe cu culturi înființate în primăvara anului 2020 ( de exemplu floarea soarelui, porumb, 

soia, sfeclă de zahăr, cartof), producând pagube însemnate la nivelul recoltelor obținute, 

  

luând în considerare rezultatele centralizării  la centrul operativ pentru situații de urgență din 

cadrul  ministerului agriculturii și dezvoltării rurale, a informațiilor cuprinse în rapoartele sinteză  

cu pagubele la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică, 

întocmite de către comitetele județene pentru situații de urgență pe baza proceselor-verbale de 

constatare și evaluare a pagubelor la culturi, prin care s-a constatat că o suprafață de peste 1,17 

milioane ha cu culturi înființate în toamna anului 2019, precum și o suprafață de peste 1,2 

milioane ha cu culturi înființate în primăvara anului 2020, au fost calamitate până la un procent 

de 100% pe areale agricole importante la nivel național, precum și faptul că la nivel teritorial s-

au înregistrat județe situate în zonele de sud-vest, sud, sud-est și est ale țării, la care suprafețele 

cultivate au fost calamitate până la un procent de 100% și care depășesc semnificativ procentul 

de 50% din suprafața agricolă a județelor în cauză, 
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având în vedere faptul că manifestarea fenomenului meteorologic de secetă pedologică a afectat 

grav, atât producția obținută, cât și veniturile producătorilor agricoli din sectorul vegetal, cu 

implicații în asigurarea securității alimentare a populației și în reluarea ciclului de producție de 

către producătorii agricoli, 
 

ținând cont de problemele întâmpinate de către fermierii afectați de secetă, în special lipsa de 

lichidități, care duce la imposibilitatea achitării furnizorilor de inputuri în agricultură, a onorării 

contractelor de arendă, a achitării ratelor scadente pentru finanțarea activităților curente în 

agricultură, a echipamentelor și utilajelor luate în leasing,  
 

având în vedere că aproximativ 90% din fermierii români achită inputurile folosite în obținerea 

produselor agroalimentare după volorificarea producției, până la 1 august, iar foarte mulți nu au 

avut ce recolta sau producția obținută a fost semnificativ diminuată atât pentru culturile de 

toamnă, cât pentru cele de primăvară și permanente, ceea ce duce la imposibilitatea plății ratelor 

scadente aferente împrumuturilor acordate fermierilor afectați de secetă, raportarea de către 

instituțiile bancare a debitorilor în centrala riscului de credit și chiar executarea acestora, 
 

în condițiile în care nu toți fermierii au obținut avizele de forță majoră  de la camera de comerț și 

industrie a româniei sau de la camerele de comerț județene, pentru atestarea existenței cazurilor 

de forță majoră și a efectelor acestora asupra executării obligațiilor comerciale, 
 

înțelegând faptul că pentru gestionarea consecințelor în plan economic și social a situației 

determinată de manifestarea fenomenului de secetă pedologică în anul 2020 este necesară 

adoptarea unui act normativ de reglementare în regim de maximă urgență pentru activitatea de 

producție agricolă primară, privind suspendarea plății ratelor scadente aferente împrumuturilor, 

acordate fermierilor afectați de secetă, 
 

ținând cont că, în acest context, existența capitalului financiar este absolut necesară atât pentru 

continuarea ciclului de producție de către producătorii agricoli, cât și pentru terții acestora pentru 

derularea afacerilor în sectorul agricol care privesc furnizarea de input-uri agricole, 

comercializarea, depozitarea, procesarea producției agricole primare, iar în caz contrar, având în 

vedere amploarea fenomenului, siguranța alimentară a româniei, precum și stabilitatea 

funcționării mediului de afaceri în agricultură, pot fi grav periclitate, 
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întrucât statul este obligat să ia măsuri pentru combaterea efectelor negative ale secetei 

pedologice, care influenţează situaţia economică a unor categorii de debitori, dar și securitatea 

alimentară, 
 

având în vedere pregătirea campaniei agricole de toamnă, cu încadrarea în perioada optimă de 

însămânţare, inclusiv efectuarea lucrărilor mecanice de pregătire a terenului, necesitatea 

achiziţionării de inputuri pentru asigurarea respectării tuturor verigilor din tehnologiile de 

cultură, necesitatea folosirii utilajelor achiziționate în leasing, pentru continuarea activității de 

producţie primară în agricultură, 
 

este necesară adoptarea unor măsuri urgente de reglementare pentru suspendarea cu până la 9 

luni a ratelor la credite, prin prelungirea corespunzătoare a maturității creditului, fără costuri 

suplimentare. 
 

în lipsa acordării măsurilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, fermierii vor fi în 

imposibilitatea achitării ratelor scadente la creditele capital de lucru contractate de fermierii cu 

suprafețe calamitate de la instituțiile de credit și instituții financiare nebancare, precum și ratelor 

la leasing-uri, 
 

consecinţele neadoptării acestor măsuri vor fi eliminarea de pe piaţă a unui număr semnificativ 

de fermieri în domeniul producției primare din sectorulvegetal, prin executarea silită a bunurilor 

acestora, şi apariţia unor efecte sociale deosebit de importante, respectiv disponibilizarea unei 

mase semnificative a salariaţilor din domeniu, 
 

întrucât statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea continuării activităţii agricole și 

securității alimentare şi întrucât elementele mai sus prezentate vizează interesul general public şi 

constituie situaţii de urgenţă extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, 
 

în temeiul art. 115 alin.(4) din constituția româniei, republicată, 
 

GUVERNUL ROMÂNIEI adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 
 

Art. 1. - (1) Prin derogare de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări și completări 

prin legea nr. 288/2010, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri 

imobile, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
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50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, cu modificările ulterioare, și ale 

Ordonanței Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare, obligația de plată a ratelor scadente 

aferente împrumuturilor, acordate fermierilor din sectorul agricol afectați de fenomenul 

meteorologic de secetă pedologică în anul 2020, de către creditori, până la data intrării în vigoare 

a prezentei ordonanțe de urgență, se suspedă la cererea fermierului cu până la 9 luni, prin 

prelungirea corespunzătoare a maturității creditului, fără costuri suplimentare, cu obligația plății 

dobânzii și comisioanelor. 

 (2) Măsura prevăzută la alin. (1) se acordă exclusiv fermierilor din sectorul producției 

primare de produse agricole ale solului, ale căror culturi au fost afectate de fenomenul 

meteorologic de secetă pedologică, indiferent de forma juridică de organizare și care au încheiate 

procese-verbale de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole, potrivit prevederilor 

regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgența generate de fenomene meteorologice 

periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul ministrului 

agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020, cu modificările 

și completările ulterioare. 

(3) Facilitatea prevăzută la alin. (1) poate fi acordată o singură dată și doar pentru 

creditele care nu înregistrează restanţe la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență 

sau fermierii au efectuat plata acestor restanțe până la data solicitării suspendării obligaţiei de 

plată prevăzute la alin. (1). 
 

Art. 2. În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, 

Ministerul Finanțelor Publice elaborează normele metodologice de aplicare a prezentei 

ordonanțe de urgență, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  
 

Art. 3. Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 

privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi 

completarea legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, prezentei 

scheme de ajutor de stat nu îi sunt aplicabile dispoziţiile art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 77/2014. 

 

LUDOVIC ORBAN 

 

PRIM - MINISTRU 
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