
 

 

GUVERNUL ROMANIEI 

 

ORDONANTĂ DE URGENȚĂ 

privind declararea stării de calamitate  

de către Comitetele județene pentru situații de urgență pentru fenomenul de secetă 

pedologică 

 

În temeiul art. 115 din Constituția României, republicată, 

 

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

agricultura pentru economie și populație,  

 

Având în vedere că  anul agricol 2019-2020 a debutat cu o lipsă semnificativă de precipitații în 

raport cu media multianuală care a indus o secetă pedologică accentuată în aproape toate regiunile 

țării, ceea ce a provocat fie întârzieri ale semănatului culturilor de toamnă în unele zone în anul 

2019, fie diminuarea răsăririi plantelor în alte zone, fenomenul continuând să se manifeste și în 

primăvara – vara anului 2020. 

 

Din informațiile agrometeorologice privind manifestarea fenomenului de secetă în anul agricol 

2019-2020, furnizate de către Administrația Națională de Meteorologie, pentru majoritatea 

regiunilor agricole, a reieșit faptul că precipitațiile lunare și  rezerva de umiditate din sol au fost 

deficitare,  manifestându-se fenomenul de secetă pedologică extremă,  

 

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 în anumite județe din sudul și sud-estul țării 

suprafața calamitată depășește 50% din suprafața agricolă a județului, 

 

Ținând cont de problemele întâmpinate de către fermierii afectați de secetă, în special 

imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor contractuale de livrare a produselor agricole primare, 

imposibilitatea obținerii de către toți fermierii părți în cadrul unor contracte comerciale a avizelor 

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 comercial a situației determinată de 

manifestarea fenomenului de secetă pedologică este necesară adoptarea unui act normativ prin care 

Comitetele județene pentru situații de urgență să poată declara stare de calamitate de secetă 

pedologică la nivelul județului, 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,  

 

În situația declarării stării de calamitate se creează premisele ca fermierii să se poată prevala de 

cadrul legislativ instituit în situația neîndeplinirii unor obligații contractuale, fără aplicare de 

sancțiuni, 

 

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

imposibilitatea respectării clauzelor contractuale privind livrarea cantităților de produse angajate 

prin contract, prin neaplicarea clauzei contractuale cu privire la forța majoră de care aceștia ar 

putea beneficia în relația cu cumpărătorul, ceea ce ar conduce la perturbarea pieței, 

 

Totodată situația ar putea avea un impact major negativ la nivel social asupra fermierilor și a 

membrilor familiilor acestora, prin punerea în executare a clauzelor contractuale pentru 

nerespectarea obligațiilor prevăzute în acestea și plata unor despăgubiri, 

 

Întrucât elementele prezentate definesc un context excepțional şi vizează interesele comerciale ale 

fermierilor,  

 

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 . Scopul prezentei ordonanțe de urgență îl reprezintă recunoașterea și declararea stării 

de calamitate din cauza manifestării secetei pedologice în agricultură, de către Comitetele județene 

pentru situații de urgență consituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 

privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr.15/2005, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.2.- (1) Starea de calamitate reprezintă răspunsul la o situaţie de urgenţă de amploare şi 

intensitate deosebite, determinată de tipul de risc de secetă pedologică, constând într-un ansamblu 

de măsuri cu caracter temporar, proporționale cu nivelul de gravitate manifestat al acesteia şi 

necesar pentru înlăturarea eventualelor răspunderi contractuale și sancțiuni pe care le pot avea 

fermierii în relațiile comerciale. 

(2) Starea de calamitate se declară la nivel local, al municipiului București sau județean, 

atunci când din analiza Rapoartelor sinteză  cu pagubele la culturile agricole, asociate fenomenului 

meteorologic de secetă pedologică, întocmite de către Grupurile de suport tehnic pe baza 

proceselor-verbale de constatare și evaluare a pagubelor la culturi, reiese că suprafața calamitată 

depășeste 50% din suprafața agricolă a localității/județului. 

Art.3.-(1) Starea de calamitate se declară pe an agricol sau campanie agricolă, după caz și 

după producerea efectelor fenomenului de secetă pedologică. 

(2) Declararea stării de calamitate este asimilată forței majore. 

Art.4 Comitetul județean pentru situații de urgență declară prin hotărâre, cu acordul 

prefectului, starea de calamitate de secetă pedologică la nivel de localitate/județ.   

Art.5 Hotărârile prin care se declară starea de calamitate cuprind baza legală și durata 

perioadei de manifestare a stării de calamitate. 

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. 
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