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GUVERNUL ROMANIEI 

 

ORDONANTĂ DE URGENȚĂ 

privind declararea stării de calamitate  de către Comitetele județene pentru situații de urgență 

pentru fenomenul de secetă pedologică 

 

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

agricultura pentru economie și populație,  

 

constatând că manifestarea, fenomenului de secetă pedologică puternică / extremă pe areale agricole 

extinse din România, cu multitudinea de efecte negative la nivelul producătorilor agricoli, al furnizorilor de 

input-uri agricole, al depozitarilor, comercianților și procesatorilor, nu reprezintă un fenomen singular, ci are 

un caracter de ciclicitate în ultimii ani, 

 

având în vedere că în anul 2020 fermierii se confruntaă 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 seceta pedologică a afectat suprafețe semnificative cu culturi înființate,  producând 

pagube însemnate la nivelul recoltelor obținute în anul 2020, 

 

raportat la prevederile Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de 

fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice,  

 

 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, 

 

în considerarea faptului că manifestarea fenomenului de secetă pedologică reprezintă calamitate 

naturală asimilată unui caz de forță majoră sau unui caz fortuit și afectează 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, 

 

 înțelegând faptul că pentru gestionarea consecințelor în plan economic, respectiv posibilitatea 

exonerării debitorilor de răspunderea contractuală pentru prejudicii cauzate de cazul de forță majoră sau cazul 

fortuit pe care îl reprezintă secetă pedologică, este necesară adoptarea unui act normativ de reglementare în 

regim de maximă urgență, prin care Comitetele județene pentru situații de urgență/ Comitetul municipiului 

Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă  să poată declara stare de calamitate la nivelul unui județ / municipiului 

București, pe baza Rapoartelor 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. 
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apreciind că este necesar să se adopte măsuri urgente de reglementare prin instituirea posibilității 

declarării stării de calamitate la nivel local, ceea ce permite soluționarea unor posibile stări litigioase între 

părți, datorate imposibilității îndeplinirii de către debitori a răspunderii contractuale pentru cazul de forță 

majoră sau cazul fortuit reprezentat de manifestarea secetei pedologice, 

 

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 partenerii contractuali ai 

acestora, cu afaceri 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, 

 

având în vedere necesitatea reglementării fără întârziere a acestor aspecte și ținând seama că 

nepromovarea în regim de urgență a prezentului act normativ, va avea consecințe negative prin: 

- imposibilitatea îndeplinirii de către producătorii agricoli a obligațiilor contractuale asumate, prin 

neachitarea datoriilor către furnizori, leasing-uri, salarii, credite, la termenele scadente; 

- supraîndatorarea și încetarea activității în agricultură; 

- cedarea unei părți din terenurile lucrate, deținute în proprietate, creditorilor în contul datoriilor scadente și 

intensificarea amplorii fenomenului de acaparare a terenurilor agricole; 

- lipsa resurelor financiare necesare producătorilor agricoli pentru achiziția inputurilor și efectuarea lucrărilor 

din campania agricolă de toamnă, cu impact negativ asupra realizării suprafețelor programate; 

- impact social negativ major, cu posibil impact în abandonarea cultivării terenurilor agricole sau chiar 

faliment, 

-impact economic și financiar negativ major asupra operatorilor economici cu activități în sectorul agricol de 

achiziție, depozitare, comercializare, procesare produse agricole primară și/sau furnizare de input-uri 

agricole, pe bază de contracte comerciale încheiate cu alți parteneri și care nu se pot onora în cazul de forță 

majoră sau cazul fortuit reprezentat de fenomenul de secetă pedologică în agricultură, cu posibile consecințe 

de închidere/suspendare a activității sau chiar faliment a acestora. 

 

întrucât elementele prezentate definesc un context excepțional şi vizează interesele economice ale 

României, 

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţie de 

urgenţă, extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,  

 

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,   

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 

 

Art. 1 - (1) Prezenta ordonanță de urgență instituie unele măsuri privind gestionarea tipului de risc / 

riscului asociat reprezentat de seceta pedologică în agricultură. 

(2) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, seceta pedologică semnifică  fenomenul meteorologic 

nefavorabil care poate fi asimilat unei calamităţi naturale sau cazului de forţă majoră, manifestat prin 

temperaturi ridicate peste limita de confort şi precipitaţii reduse, care provoacă scăderea conţinutului de 

umiditate în sol, determinând compromiterea culturilor agricole, fenomen care afectează suprafaţa unei 

culturi agricole în procent de peste 30% din suprafaţa culturii în cauză. 

 

 Art.2 - (1)  Comitetul județean pentru situații de urgență declară starea de calamitate în agricultură 

urmare manifestării fenomenului de secetă pedologică, la nivelul întregului județ, iar Comitetul municipiului 

Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă declară starea de calamitate în agricultură la nivelul municipiului 

Bucureşti, prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul 

Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.  
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15/2005, cu modificările şi completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind 

managementul tipurilor de risc. 

(2)  Starea de calamitate în agricultură urmare manifestării fenomenului de secetă pedologică   este 

asimilată unui caz de forță majoră sau caz fortuit, în sensul prevăzut la art.1351 din Codul Civil aprobat prin 

Legea nr.287/2009, republicată. 

(3) Declararea stării de calamitate de către Comitetele județene pentru situații de urgență, respectiv 

de către Comitetul municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, are la bază datele referitoare la 

procentul de calamitare și suprafața calamitată, înscrise în procesul-verbal de constatare şi evaluare a 

pagubelor, încheiat conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor 

interne nr. 97/63/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate 

de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

(4) Comitetul județean pentru situații de urgență, respectiv Comitetul municipiului Bucureşti pentru 

Situaţii de Urgenţă, declară starea de calamitate la nivelul întregului județ / municipiului București, atunci 

când din analiza Rapoartelor de sinteză  cu pagubele la culturile agricole asociate fenomenului meteorologic 

de secetă pedologică, întocmite la nivelul unui județ / municipiului București de către Grupurile de suport 

tehnic pe baza proceselor-verbale de constatare și evaluare a pagubelor la culturi, reiese că suprafața totală 

calamitată depășește 50% din suprafața agricolă a județului / municipuilui București. 

 

Art.3  Declararea stării de calamitate este aplicabilă atât producătorilor agricoli care exploatează 

terenuri pe raza administrativ teritorială a județului în cauză / municipiului București și care deţin proces-

verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, în care procentul de calamitare este de peste 30% aferent culturii 

calamitate, cât și operatorilor economici cu activități în sectorul agricol de achiziție, depozitare, 

comercializare, procesare produse agricole primară și/sau furnizare de input-uri agricole, care au încheiate 

contracte comerciale cu producătorii agricoli.  

 

Art. 4 Declararea stării de calamitate se face prin hotărâre a Comitetului județean pentru situații de 

urgență, respectiv a Comitetul municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, care va cuprinde: 

a) baza legală; 

b) perioada stării de calamitate; 

c) măsuri pentru creşterea capacităţii de răspuns, asigurarea rezilienţei comunităţilor şi diminuarea 

impactului manifestării fenomenului de secetă pedologică necesar a fi aplicate, condiţiile concrete de aplicare 

şi destinatarii acestor măsuri; 

d) instituţiile şi autorităţile publice care pun în aplicare sau urmăresc respectarea aplicării măsurilor, după 

caz. 

 

Art. 6 În termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență,  

Instituția Prefectului pune în aplicare prevederile prezentei ordonanțe de urgență. 

 

 

 

PRIM-MINISTRU 

 

LUDOVIC ORBAN 
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