
ORDIN 

pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor 

 de urgenta generate de fenomene meteorologice periculoase  

având ca efect producerea secetei pedologice 
  

  

  

   Având în vedere Referatul de aprobare nr. 242.008 din 8.04.2020 al Centrului operativ pentru 

situatii de urgenta si al Directiei generale de politici agricole, 

   tinând seama de Avizul nr. 3.281/R4 din 15.04.2020 al Departamentului pentru Situatii de 

Urgenta din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, 

   în baza prevederilor: 

   – art. 21 lit. b) si art. 41 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind 

Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata cu modificari si completari 

prin Legea nr. 15/2005, cu modificarile si completarile ulterioare; 

   – art. 8 alin. (1) si (3) din Hotarârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor 

de risc, 

   în temeiul prevederilor: 

   – art. 57 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completarile ulterioare; 

   - art. 9 alin. (5) din Hotarârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea si functionarea 

Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si pentru modificarea art. 6 alin. (6) din 

Hotarârea Guvernului nr 1.186/2014 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru 

Administrarea Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

   – art. 7 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si 

functionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu 

modificarile si completarile ulterioare,  

  

  

   ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale si ministrul afacerilor interne emit urmatorul 

ordin: 

  

   Art. 1. - Se aproba Regulamentul privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de 

fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, prevazut în 

anexa care face parte integranta din prezentul ordin. 

   Art. 2. - Structurile de la nivel central si local implicate, potrivit legii, în gestionarea situatiilor 

de urgenta generate de seceta pedologica vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

   Art. 3. - Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

  

Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, 

Nechita-Adrian Oros 
  

  

Ministrul afacerilor interne, 

Marcel Ion Vela 
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ANEXA 

  

REGULAMENT 

privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de fenomene meteorologice 

 periculoase având ca efect producerea secetei pedologice 
  

Capitolul I 

Dispozitii generale 
  

  

  

   Art. 1. - Gestionarea situatiilor de urgenta generata de fenomene meteorologice având ca efect 

producerea secetei pedologice este o activitate de interes national, având în vedere frecventa de 

producere si dimensiunea efectelor acestui tip de risc. 

   Art. 2. - (1) Scopul prezentului regulament îl constituie crearea cadrului normativ de 

gestionare a situatiilor de urgenta generata de fenomene meteorologice având ca efect producerea 

secetei pedologice severe de catre structurile implicate în gestionarea acestor situatii, potrivit 

prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de 

Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 

15/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si Hotarârii Guvernului nr. 557/2016 privind 

managementul tipurilor de risc. 

   (2) Prezentul regulament utilizeaza termeni si expresii având întelesurile definite în Hotarârea 

Guvernului nr. 557/2016, în Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2004, aprobata cu 

modificari si completari prin Legea nr. 15/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, si în 

publicatii de specialitate. 

   (3) În sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele 

semnificatii:   

   a) seceta - fenomenul natural care decurge din scaderea precipitatiilor sensibil sub nivelul 

mediu, producând dezechilibre hidrologice majore si influentând negativ sistemele de productie; 

   b) seceta meteorologica - fenomenul natural reprezentat de devierea precipitatiilor de la starea 

normala pentru o anumita perioada de timp; 

   c) seceta pedologica - fenomenul natural definit de un continut al apei din sol, respectiv 

umiditatea solului, sub valoarea mediei anuale asociata cu seceta meteorologica cu impact direct 

asupra cresterii culturilor si a ecosistemului; seceta pedologica se raporteaza la rezerva de 

umiditate determinata prin metoda bilantului apei în sol, utilizând datele meteorologice 

înregistrate la statiile meteorologice cu program agrometeorologic din cadrul retelei 

Administratiei Nationale de Meteorologie; 

   d) valori de umiditate - rezultatul masuratorilor directe efectuate cu senzori de umiditate în 

platformele agrometeorologice constatate si validate la statiile meteorologice din cadrul retelei 

Administratiei Nationale de Meteorologie. 

   Art. 3. - Obiectivele gestionarii situatiei de urgenta vizeaza: 

   a) stabilirea atributiilor entitatilor implicate în actiunile de prevenire, raspuns, 

evaluare/investigare posteveniment, refacere/reabilitare pentru restabilirea starii de normalitate în 

situatiile de urgenta care fac obiectul prezentului regulament; 
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   b) stabilirea în comun cu structurile care asigura functii de sprijin în situatia manifestarii tipului 

de risc, a responsabilitatilor ce le revin conform domeniilor de actiune specifice; 

   c) asigurarea unei capacitati optime de actiune si interventie pentru gestionarea situatiilor de 

urgenta; 

   d) prevenirea populatiei si mentinerea încrederii acesteia în institutiile cu rol de gestionare a 

situatiilor de urgenta; 

   e) protejarea culturilor agricole, a solului si a mediului înconjurator, în masura în care este 

posibil; 

   f) revenirea la starea de normalitate prin aplicarea masurilor de refacere-reabilitare. 

   Art. 4. - (1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale este autoritatea responsabila cu rol 

principal, precum si secundar pentru tipul de risc de seceta pedologica, definit la nr. crt. 5 din 

anexa nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 557/2016. 

   (2) Autoritatile responsabile pentru managementul situatiilor de urgenta generate de fenomene 

meteorologice având ca efect producerea secetei pedologice, repartizate pe domenii de actiune, 

sunt prevazute la pct. 5 din anexa nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 557/2016. 

   Art. 5. - Sunt expuse direct sau indirect tipului risc de seceta pedologica: 

   a) viata oamenilor si bunurile acestora, precum si viata animalelor; 

   b) obiective economice (societati comerciale, platforme industriale, centrale electrice, ferme 

agrozootehnice, amenajari piscicole, porturi si altele); 

   c)mediul natural (ecosisteme acvatice si terestre, paduri, terenuri cu destinatie agricola, 

intravilanul localitatilor, altele). 

  Modificat de art.I pct.1 din OAP 120/2020   Art. 6. - (1) Managementul situatiilor de urgenta 

generate de fenomene meteorologice având ca efect producerea secetei pedologice consta în 

identificarea, înregistrarea si evaluarea riscului si a factorilor determinanti ai acestuia, 

înstiintarea factorilor interesati, avertizarea, limitarea, înlaturarea sau contracararea efectelor 

negative produse ca urmare a manifestarii factorilor de risc. 

   (2) Masurile prevazute la alin. (1) constituie o obligatie pentru toate autoritatile responsabile si 

pentru toate persoanele juridice si fizice, cu exceptia persoanelor cu handicap, a batrânilor, 

femeilor gravide si copiilor. 

   Art. 7. - (1) Pe parcursul gestionarii situatiilor de urgenta se pot deosebi urmatoarele trei 

situatii care difera între ele prin gradul de pericol asociat: 

   a) situatia de atentie - are semnificatia unei situatii deosebite si nu reprezinta neaparat un 

pericol, dar necesita o vigilenta sporita prin îndesirea observatiilor si masuratorilor care se fac 

pentru urmarirea fenomenului si pentru prognoza evolutiei sale, frecventa fiind stabilita de catre 

Administratia Nationala de Meteorologie, prin intermediul statiilor meteorologice cu program 

agrometeorologic; 

   b) situatia de alerta - este caracterizata printr-o evolutie a fenomenelor în directia în care poate 

conduce la un anume pericol cu un grad de intensitate mare, pot produce pagube sociale si 

economice însemnate, respectiv perioade prelungite de seceta, modificari semnificative ale 

rezervei de umiditate a solului determinata prin metoda bilantului apei în sol, validate de 

masuratori directe efectuate cu senzori de umiditate în platformele agrometeorologice din cadrul 

retelei Administratiei Nationale de Meteorologie. 

   Declansarea situatiei de alerta conduce la: 

     (i) activitati menite sa limiteze si sa diminueze efectele negative ale fenomenului; 

     (ii) activitati pregatitoare, în eventualitatea declansarii situatiei de pericol; 

   c) situatia de pericol - este declansata în momentul în care pericolul devine iminent, cu efecte 
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dezastruoase si amenintare potentiala asupra vietii si bunurilor, respectiv nivelul de umiditate a 

solului are un deficit cuprins între 0 si 100 cm si un impact semnificativ asupra mai multor 

functii de ecosistem si asupra productiei agricole. Este necesara luarea unor masuri exceptionale 

pentru limitarea efectelor secetei pedologice. Trecerea si revenirea de la o stare la alta sunt 

determinate de evolutia fenomenelor. 

   (2) Intrarea în dispozitiv sau alta denumire asimilata procedurilor specifice se realizeaza la 

declansarea situatiei de atentie. 

   (3) Activitatile specifice operatiunii de intrare în dispozitiv se realizeaza în conformitate cu 

procedurile interne ale fiecarei institutii responsabile de gestionarea riscurilor. 

   Art. 8. - Aria de acoperire si masurile de raspuns în situatii de urgenta pentru riscurile care fac 

obiectul prezentului regulament ale autoritatilor responsabile sunt conforme cu prevederile 

legislatie specifice si regulamentelor de organizare si functionare proprii. 

  

 

Capitolul II 

Organizarea gestionarii situatiilor de urgenta generate de fenomene  

meteorologice având ca efect producerea secetei pedologice 

  

Sectiunea 1 

Constituirea organismelor dedicate în domeniul managementului 

  

  

   Art. 9. - (1) Comitetele judetene/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta sunt 

constituite prin ordin al prefectului si se compun din: 

   a) presedinte: prefectul judetului/municipiului Bucuresti; 

   b) vicepresedinti:  

      (i) presedintele consiliului judetean; 

      (ii) inspectorul sef al inspectoratului pentru situatii de urgenta judetean, cu atributii de 

coordonare unitara a tuturor componentelor cu responsabilitati în realizarea interventiei; 

   c) Secretariatul tehnic permanent. care este asigurat de inspectoratul pentru situatii de urgenta 

judetean; 

   d) membri: sefi de servicii deconcentrate, descentralizate si de gospodarie comunala si alti 

manageri ai unor institutii si societati comerciale de interes judetean care îndeplinesc functii de 

sprijin în gestionarea situatiilor de urgenta, precum si manageri ai operatorilor economici care, 

prin specificul activitatii, constituie factori de risc potential generatori de situatii de urgenta; 

   e) consultanti, dupa caz. 

   (2) Comitetele prevazute la alin. (1) au urmatoarele atributii principale: 

   a) evalueaza situatiile de urgenta produse pe teritoriul unitatilor administrativ-teritoriale, 

stabilesc masuri si actiuni specifice pentru gestionarea acestora si urmaresc îndeplinirea lor; 

   b) analizeaza referatul tehnic, întocmit de catre Grupul de suport tehnic pentru realizarea unor 

masuri necesare diminuarii riscurilor generate de seceta pedologica; 

   c) analizeaza si avizeaza planurile judetene pentru asigurarea resurselor umane, materiale si 

financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta. 

   (3) Persoanele din cadrul comitetului judetean pentru situatii de urgenta au urmatoarele 

atributii principale:  



   I. prefectul, în calitate sa de presedinte al comitetului judetean pentru situatii de urgenta: 

   a) stabileste responsabilitatile pentru atentionarea populatiei din zonele de risc la seceta 

pedologica; 

   b) dispune presedintilor comitetelor locale pentru situatii de urgenta ca la primirea 

atentionarilor/avertizarilor privind iminenta producerii unor situatii de urgenta sa instituie 

serviciul de permanenta la toate primariile din zonele de risc de seceta pedologica; 

   c) analizeaza informatiile primite de la comitetele locale pentru situatii de urgenta referitoare la 

derularea evenimentelor si la masurile întreprinse; 

   d) dispune institutiilor reprezentate în comitetul judetean/al municipiului Bucuresti pentru 

situatii de urgenta sa asigure mijloacele de interventie suplimentare în sprijinul comitetelor locale 

pentru situatii de urgenta, atunci când capacitatea acestora de interventie este depasita; 

   e) dispune, la recomandarea specialistilor din cadrul Grupului de suport tehnic, concentrarea 

mijloacelor de interventie în zonele critice; 

   f) dispune organizarea distribuirii apei potabile, alimentelor si ajutoarelor umanitare; 

   g) dispune pregatirea populatiei în vederea constientizarii asupra riscului pe care îl prezinta 

seceta pedologica si a masurilor proprii de protectie si interventie în situatii de urgenta; 

   h)numeste prin ordin comisiile alcatuite din specialisti pentru evaluarea estimativa a 

pagubelor produse în urma fenomenului meteorologic de seceta pedologica; 

  Modificat de art.I pct.2 din OAP 120/2020   i) aproba rapoartele de sinteza; 

   II. presedintele consiliului judetean, în calitatea sa de vicepresedinte al comitetului judetean 

pentru situatii de urgenta: 

   a) propune spre aprobare consiliului judetean bugetul judetean pentru asigurarea resurselor 

necesare prevenirii, pregatirii, raspunsului si refacerii/reabilitarii în situatii de urgenta, dupa caz; 

 

   b)desemneaza personal tehnic din aparatul propriu al consiliului judetean, pentru a 

participa în comisiile numite prin ordin al prefectului, în scopul constatarii si evaluarii 

fizice si valorice a pagubelor produse în urma fenomenelor meteorologice care genereaza 

seceta pedologica; 

  Modificat de art.I pct.3 din OAP 120/2020 
   c) la solicitarea prefectului adresata presedintelui consiliului judetean, consiliul judetean se 

poate întruni în sedinte extraordinare pentru adoptarea de masuri imediate în vederea prevenirii, 

limitarii sau înlaturarii urmarilor situatiilor de urgenta generate de riscul de seceta pedologica la 

culturile agricole. 

   Art. 10. - (1) Comitetele locale pentru situatii de urgenta se compun din: 

   a) presedinte: primarul; 

   b) vicepresedinti: viceprimarii; 

   c) secretar: secretarul unitatii administrativ-teritoriale; 

   d) membri: reprezentanti ai serviciilor publice si ai principalelor institutii din unitatea 

administrativ-teritoriala respectiva, precum si conducatori/reprezentanti ai operatorilor 

economici din sectorul agricol, filialelor, sucursalelor ori punctelor de lucru locale, potential a fi 

afectati. 

   (2) Comitetele prevazute de alin. (1) au urmatoarele atributii principale: 

   a) informeaza comitetul judetean pentru situatii de urgenta, prin centrul operational judetean, 

respectiv al municipiului Bucuresti; 

   b) evalueaza situatiile de urgenta produse pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale, 

stabilesc masuri si actiuni specifice pentru gestionarea acestora si urmaresc îndeplinirea lor, 
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informând operativ comitetul judetean pentru situatii de urgenta; 

   c) declara, cu acordul prefectului, starea de alerta pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale; 

   d) folosesc toate mijloacele existente pentru a asigura atentionarea/avertizarea cu prioritate a 

detinatorilor de terenuri agricole aflate în zonele de risc la seceta pedologica. 

   (3) Persoanele din cadrul comitetului local au urmatoarele atributii principale:I. primarul, în 

calitatea sa de presedinte al comitetului local pentru situatii de urgenta: 

   a) informeaza fermierii cu privire la necesitatea încheierii politelor de asigurare facultativa a 

culturilor agricole pentru calamitati; 

   b) asigura mijloacele necesare si stabileste responsabilitatile pentru avertizarea detinatorilor de 

terenuri agricole din zonele de risc la seceta pedologica; 

   c) asigura, prin secretarul comitetului local pentru situatii de urgenta, întocmirea unui plan 

local de aparare împotriva fenomenului meteorologic de seceta pedologica, afisarea extraselor 

din acest plan, din care au fost excluse informatiile confidentiale, pe pagina de internet a 

institutiei si la sediul primariei; 

   d) asigura, împreuna cu secretarul comitetului local pentru situatii de urgenta, centralizarea 

datelor privind urmarile manifestarii secetei pedologice; 

   e) asigura, împreuna cu secretarul comitetului local pentru situatii de urgenta, întocmirea si 

transmiterea rapoartelor operative, în maximum 24 de ore de la declansarea evenimentului, catre 

Centrul operational din cadrul inspectoratului pentru situatii de urgenta judetean si catre Grupul 

de suport tehnic pentru gestionarea situatiilor de urgenta generate de fenomene meteorologice 

periculoase având ca efect producerea secetei pedologice din judet; 

   f) organizeaza anual si ori de câte ori este nevoie instruiri ale membrilor comitetului local 

pentru situatii de urgenta asupra atributiilor ce le revin pentru avertizarea/alarmarea detinatorilor 

de terenuri agricole din satele apartinatoare comunei; 

   g) la primirea atentionarilor/avertizarilor meteorologice si hidrologice privind instalarea secetei 

pedologice, convoaca în sedinte extraordinare comitetul local pentru situatii de urgenta, ori de 

câte ori situatia o impune; 

   h) pune în aplicare masurile adoptate prin hotarârile comitetului local pentru situatii de 

urgenta/comitetul judetean pentru situatii de urgenta/ordin al prefectului la nivelul unitatii 

administrativ-teritoriale; 

   i) tine permanent legatura cu inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean si directia pentru 

agricultura judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti si cu privire la evolutia situatiei din 

teren; 

   j) dispune si asigura supravegherea permanenta a zonelor de risc de seceta pedologica; 

   k) anunta populatia, prin intermediul posturilor locale de radio si televiziune sau al membrilor 

comitetului local pentru situatii de urgenta si/sau serviciului voluntar pentru situatii de urgenta, 

cu privire la activitatile prioritare care trebuie întreprinse; 

   l) stabileste necesarul de forte si mijloace, pe baza planurilor/conventiilor de 

colaborare/cooperare, si defineste nevoile de sprijin din partea comitetului judetean pentru 

situatii de urgenta; 

   m) avizeaza procesele-verbale de constatare si evaluare a pagubelor la culturile agricole; 

   II. seful serviciului voluntar pentru situatii de urgenta are urmatoarele atributii principale: 

   a) întocmeste documentele de organizare si functionare a activitatii serviciului voluntar; 

   b) planifica si conduce activitatea de pregatire a personalului serviciului voluntar; 

   c) asigura respectarea prevederilor actelor normative specifice în vigoare; 

   d) organizeaza activitatea de prevenire; 



   e) verifica întretinerea materialelor si mijloacelor din dotare; 

   f) conduce actiunile de interventie în limita competentelor stabilite; 

   g) întocmeste rapoartele de interventie. 

   Art. 11. - (1) În cadrul fiecarui comitet judetean pentru situatii de urgenta se constituie si 

functioneaza Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situatiilor de urgenta generate de 

fenomene meteorologice având ca efect seceta pedologica, format din specialisti cooptati din 

cadrul institutiilor cu responsabilitati în domeniu de la nivelul judetului. 

   (2) Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situatiilor de urgenta generate de fenomene 

meteorologice având ca efect seceta pedologica este numit prin ordin al prefectului si este 

alcatuit din reprezentanti ai centrului meteorologic regional/statiei meteorologice, ai directiei 

pentru agricultura judetene si alti reprezentanti din cadrul institutiilor cu responsabilitati în 

domeniu de la nivelul judetului. Acesta este condus de catre directorul executiv al directiei 

pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. 

   (3) Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situatiilor de urgenta generate de fenomene 

meteorologice având ca efect seceta pedologica are urmatoarele atributii specifice: 

   a) coordoneaza tehnic, la nivel judetean, actiunile pentru gestionarea situatiilor de urgenta 

generate de fenomene meteorologice având ca efect seceta pedologica, aplicând prevederile din 

planurile judetene de masuri si asigurând legaturile cu Centrul operational din cadrul 

inspectoratului pentru situatii de urgenta judetean si cu comitetul judetean pentru situatii de 

urgenta, dupa caz; 

   b) asigura, prin Centrul operational din cadrul inspectoratului pentru situatii de urgenta 

judetean, primirea rapoartelor operative, în timpul situatiilor de urgenta, pe care le înainteaza 

comitetului judetean pentru situatii de urgenta; 

   c) întocmeste raportul de sinteza în baza proceselor-verbale de constatare si evaluare a 

pagubelor la culturile agricole; 

 

   d)participa, prin reprezentantii sai în comisiile stabilite de presedintele comitetului 

judetean pentru situatii de urgenta, la evaluarea si stabilirea pagubelor produse de seceta 

pedologica, daca este cazul; 

  Modificat de art.I pct.4 din OAP 120/2020 
   e) participa la elaborarea proceselor-verbale de constatare si evaluare a pagubelor la culturile 

agricole, daca este cazul. 

  

  

Sectiunea a 2-a 

Responsabilitatile tuturor structurilor din cadrul autoritatilor publice centrale,  

ale celor din subordinea/coordonarea ori de sub autoritatea acestora, respectiv  

ale structurilor teritoriale, autoritatilor locale, operatorilor economici  

si persoanelor fizice care au responsabilitati directe ori care asigura 

 sprijin în managementul riscului de seceta pedologica 

  

  

  

   Art. 12. - Ministerul Afacerilor Interne îndeplineste, potrivit competentelor, urmatoarele 

atributii: 

   a) asigura prin Comitetul Ministerial pentru Situatii de Urgenta propriu participarea structurilor 
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ministerului la îndeplinirea functiilor de sprijin, potrivit Hotarârii Guvernului nr. 557/2016; 

   b) informeaza Guvernul României despre consecintele produse de manifestarea secetei 

pedologice. 

   Art. 13. - Inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene/al municipiului Bucuresti au 

urmatoarele atributii: 

   a) transmit prognozele, înstiintarile, atentionarile si avertizarile privind riscul producerii 

fenomenelor meteorologice având ca efect seceta pedologica în localitatile potential afectabile, 

primite de la Centrul operativ al Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, Ministerului 

Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si de la centrele meteorologice regionale; 

   b) coordoneaza realizarea sistemelor de atentionare/ avertizare a populatiei în localitati si 

verificarea starii functionale a acestora; 

   c) verifica periodic, în teren, împreuna cu specialisti din cadrul structurilor implicate, modul de 

aplicare a masurilor de prevenire a riscului de seceta pedologica si de limitare a efectelor 

acesteia, la nivelul autoritatilor administratiei publice locale, institutiilor publice si operatorilor 

economici; 

   d) pun la dispozitia grupurilor de suport tehnic pentru gestionarea situatiilor de urgenta 

generate de fenomene meteorologice având ca efect seceta pedologica rapoartele operative 

transmise de catre comitetele locale pentru situatii de urgenta si detinatorii de terenuri agricole 

afectate; 

   e) participa la evaluarea fizica si valorica a pagubelor înregistrate în cadrul comisiilor 

constituite prin ordin al prefectului. 

  

Sectiunea a 3-a 

Stabilirea autoritatilor si structurilor implicate în constatarea pagubelor 

 înregistrate si transpunerea valorica a acestora 

  

  

   Art. 14. - Personalul din cadrul autoritatilor si structurilor implicate în constatarea si evaluarea 

pagubelor pe timpul manifestarii tipului de risc de seceta pedologica este desemnat prin 

ordin/dispozitie de catre presedintii comitetelor judetene pentru situatii de urgenta. 

 

     Art. 15. - (1) Utilizatorii de terenuri cu destinatie agricola înscrisi în evidentele Agentiei 

de Plati si Interventie pentru Agricultura, ale caror suprafete cu culturi agricole au fost 

afectate în procent de peste 30% din suprafetele destinate productiei vegetale, aferente 

fiecarei culturi, depun înstiintari scrise la unitatea administrativ-teritoriala pe a carei raza 

teritoriala se afla terenul, în format fizic sau prin mijloace electronice de transmitere la 

distanta, în termen de 3 zile de la constatarea distrugerii sau vatamarii culturilor agricole 

detinute. 

  Modificat de art.I pct.5 din OAP 120/2020 
   (2) Înstiintarile scrise prevazute de alin. (1) cuprind datele de identificare ale detinatorului de 

teren agricol, suprafata totala declarata, suprafata calamitata estimativ pe fiecare dintre culturile 

calamitate, cu specificarea daca suprafata calamitata se afla în zona irigabila. 

   Art. 16. - In baza înstiintarilor prevazute la art. 15 alin. (1), comitetul local pentru situatii de 

urgenta întocmeste un raport operativ cu pagubele la culturile agricole, asociate fenomenului 

meteorologic de seceta pedologica al carui model este prevazut în anexa nr. 1 la prezentul 
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regulament, în termen de maximum 24 de ore de la înregistrarea înstiintarilor, pe care îl 

transmite catre Centrul operational din cadrul inspectoratului pentru situatii de urgenta judetean 

si catre Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situatiilor de urgenta generate de fenomene 

meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice din judet. 

   Art. 17. - Dupa primirea rapoartelor operative prevazute la art. 16, Grupul de suport tehnic 

pentru gestionarea situatiilor de urgenta generate de fenomene meteorologice periculoase având 

ca efect producerea secetei pedologice din judet întocmeste centralizatorul rapoartelor operative 

cu pagubele la culturile agricole asociate fenomenului meteorologic de seceta pedologica, 

potrivit modelului prevazut în anexa nr. 2 la prezentul regulament, pe care îl înainteaza 

comitetului judetean pentru situatii de urgenta. 

 

     Art. 18. - (1) În functie de pagubele înregistrate si raportate de Grupul de suport tehnic, 

prefectul, în calitatea sa de presedinte al comitetului judetean pentru situatii de urgenta, 

numeste, prin ordin, comisiile de constatare si evaluare a pagubelor la culturile agricole. 

   (2) Din cadrul comisiilor de constatare si evaluare a pagubelor la culturile agricole fac 

parte reprezentanti ai administratiei publice locale, un reprezentant al centrului 

judetean/local al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura si un reprezentant al 

directiei pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. 

   (3) Prezenta tuturor reprezentantilor prevazuti la alin. (2) si a fermierului sau a 

reprezentantului acestuia este obligatorie. 

   (4) Secretariatele comisiilor prevazute la alin. (1) sunt asigurate de catre persoane din 

cadrul directiei pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. 

   (5) Comisiile prevazute la alin. (1) întocmesc procese-verbale de constatare si evaluare a 

pagubelor la culturile agricole, al caror model este prevazut în anexa nr. 3 la prezentul 

regulament, prin validarea si centralizarea datelor continute în rapoartele operative 

întocmite la nivelul comitetelor locale pentru situatii de urgenta si evaluarea acestora. 

   (6) Persoanele nominalizate în comisiile pentru constatarea si evaluarea pagubelor la 

culturile agricole au obligatia asumarii proceselor-verbale, pe baza experientei si a 

cunostintelor tehnice/profesionale detinute. 

   (7) Comitetul local pentru situatii de urgenta înregistreaza procesele-verbale pentru 

constatarea si evaluarea pagubelor la culturile agricole si le înainteaza comitetului judetean 

pentru situatii de urgenta. 

   (8) Comitetul judetean pentru situatii de urgenta înainteaza procesele-verbale de 

constatare si evaluare a pagubelor la culturile agricole catre Grupul de suport tehnic, în 

vederea întocmirii raportului de sinteza cu pagubele la culturile agricole, asociate 

fenomenului meteorologic de seceta pedologica, al carui model este prevazut în anexa nr. 4 

la prezentul regulament. 

   (9) Rapoartele de sinteza se întocmesc pâna cel târziu la data de 15 iunie inclusiv, pentru 

culturile înfiintate în toamna, respectiv pâna cel târziu la data de 15 septembrie inclusiv, 

pentru culturile înfiintate în primavara, si se comunica institutiei prefectului, consiliului 

judetean si Centrului operativ pentru situatii de urgenta din cadrul Ministerului 

Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. 



  Modificat de art.I pct.6 din OAP 120/2020 

   Art. 19. - Reprezentantii directiilor pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului 

Bucuresti, din cadrul comisiilor prevazute la art. 18 alin. (1), întocmesc un raport 

centralizator privind calamitatile generate de seceta pedologica, al carui model este 

prevazut în anexa nr. 5 la prezentul regulament, pe care îl transmit catre Centrul operativ 

pentru situatii de urgenta din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. 

  Modificat de art.I pct.7 din OAP 120/2020 

  

Capitolul III 

Dispozitii finale 

  

   Art. 20. - (1) Promovarea si finantarea actiunilor si masurilor urgente de interventie în vederea 

înlaturarii efectelor manifestarii fenomenului de seceta pedologica vor avea la baza procesele-

verbale pentru constatarea si evaluarea pagubelor la culturile agricole. 

   (2) Termenele de emitere si competentele autoritatilor si institutiilor în elaborarea si 

promovarea actelor normative necesare înlaturarii efectelor manifestarii fenomenului de seceta 

pedologica sunt în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

   Art. 21. - Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezentul regulament. 
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ANEXA Nr. 1 

la regulament 

     

 

RAPORT OPERATIV 

cu evaluarea pagubelor la culturile agricole, asociate 

 fenomenului meteorologic de seceta pedologica 

(model) 

  

  

   UAT ....................................... Judetul ....................... 

  

 

  

Nr crt. Cultura 
Bloc 

fizic 

Nr. 

parcela/tarla 

Suprafata totala 

declarata 

- ha - 

% 

calamitare 

Suprafata 

calamitata 

- ha - 

0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5/100 

1.             

2.             

3.             

...             

  

   Data ................................ 

   

  

   Presedintele comitetului local pentru situatii de urgenta Primar, 

   ...................................................... 

                 (numele si prenumele) 

   ...................................................... 

              (semnatura/stampila, dupa caz) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA Nr. 2 

la regulament 

  

  

  

  

CENTRALIZATOR 

rapoarte operative cu evaluarea pagubelor la culturile  

agricole, asociate fenomenului meteorologic de seceta pedologica 

(model) 

  

  

   Judetul ........................ 

 

  

Nr crt. Cultura 
Suprafata totala declarata 

- ha - 

Din care suprafata 

calamitata 

- ha - 

0 1 2 3 

1.       

2.       

3.       

...       

  

  

   Data ................................ 

    

   Seful Grupului de suport tehnic 

   Directorul executiv al Directiei pentru Agricultura Judetene .................... 

   ...................................................... 

                  (numele si prenumele) 

 

 

   Semnatura 

   ...................................................... 

   Membrii comisiei 

 

 

Reprezentantul Numele si prenumele Semnatura 

      

      

      



 

ANEXA Nr. 3 

la regulament 

  

  

PROCES-VERBAL 

de constatare si evaluare a pagubelor la culturile agricole 

(model) 

  

  

   UAT ............................../Localitatea ................  

   Nr. ................. din ................. 

   Comisia de constatare si evaluare a pagubelor, formata din reprezentanti ai: 

   unitatii administrativ-teritoriale - UAT ............................................. 

                                                    (numele, prenumele si functia) 

   Directiei pentru agricultura judetene/a municipiului Bucuresti - DAJ ................. 

......................................................................................... 

                     (numele, prenumele si functia) 

   Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura - APIA............................. 

........................................................................................., 

                      (numele, prenumele si functia) 

ca urmare a Înstiintarii nr............ din ................, depusa de catre producatorul agricol 

.................................................................................., 

                          (numele, prenumele/denumirea) 

identificat cu ID APIA .......... nr. ....... /............., si a Ordinului prefectului nr. 

......./................., s-a deplasat la fata locului, unde a constatat ca ........................................... s-

au produs calamitati ale suprafetelor  

              (la data, perioada) 

culturilor declarate de producatorul agricol, cauzate de seceta pedologica, dupa cum 

urmeaza: 

 

 

Nr crt. Bloc fizic 

Nr. 

parcela/ 

tarla 

Cultura 

Suprafata 

totala 

declarata 

- ha- 

% 

calamitare 

(*) 

Suprafata 

calamitata 

- ha - 

Evaluare 

pagube 

(**) 

- lei - 

Irigabil 

da/nu 

0 1 2 3 4 5 
6 = 4 x 

5/100 
7 8 

1.             (X)   

2.             (X)   

...             (X)   

Total 

pe 

cultura 

                



Total                 

  

  

__________ 

   (*) Se stabileste de catre Comisia de constatare si evaluare a pagubelor. 

   (**) Evaluarea pagubelor are în vedere cheltuielile efectuate pâna la 

constatarea/producerea daunei; se vor lua în calcul cheltuielile în suma forfetara stabilite 

pe baza devizelor de cheltuieli pentru fiecare cultura calamitata, elaborate de catre  

Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare Rurala. 

 

 

  

   Situatia culturilor la data constatarii pagubelor: 

   1. Stadiul de dezvoltare ............................................................. 

   ...................................................................................... 

   2. Aspecte de vatamare (daunare) ..................................................... 

   ...................................................................................... 

   ...................................................................................... 

   3. Masuri aplicate de catre producatorul agricol pentru reducerea sau limitarea 

pagubelor ............................................................................... 

   ...................................................................................... 

   ...................................................................................... 

   4. Detalierea situatiei existente la momentul constatarii, pentru coloana 8 - Irigabil 

   ...................................................................................... 

   ...................................................................................... 

   ...................................................................................... 

   Determinarile s-au realizat în prezenta producatorului agricol/persoanei împuternicite. 

   Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 4 exemplare, câte o copie pentru fiecare membru 

al comisiei, iar originalul ramâne la producatorul agricol/persoana împuternicita. 

  

  

Membrii comisiei 

 

 

 

Reprezentantul Numele si prenumele Semnatura 

UAT     

DAJ     

APIA     

  

  

  

   Producator agricol/Împuternicit (numele, prenumele si denumirea) ..................... 



   CNP/CUI ............................................... 

   ............................................................. 

              (semnatura/stampila, dupa caz) 

   Presedintele Comitetului local pentru situatii de urgenta 

  

   Primar, 

   ......................... 

  

   NOTA: 

   Procesul-verbal constituie documentul doveditor care se ataseaza la Înstiintarea cu 

privire la forta majora, care se prezinta la institutiile statului. 

 

 

 

     

 

ANEXA Nr. 4 

la regulament 

  

Aprobat. 

Presedintele comitetului judetean pentru situatii de urgenta, 

......................................... 

                                                                          Prefect, 

                                                    ........................................ 

       
 

RAPORT DE SINTEZA 

cu evaluarea pagubelor la culturile agricole, asociate 

 fenomenului meteorologic de seceta pedologica, pe UAT-uri 

(model) 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Municipiul, 

orasul, 

comuna/localitati 

apartinatoare 

Pagube constatate conform proceselor-verbale întocmite de 

comisiile 

de constatare si evaluare a pagubelor 

Cultura 

Suprafata 

totala declarata 

- ha - 

din care 

suprafata 

calamitata 

- ha - 

Evaluare 

pagube 

- lei - 

0 1 2 3 4 5 

1 UAT .................. cod SIRUTA ................... 

  Localitatea 1 
        

        



......... ......... ......... .......... 

  Localitatea 2 
        

        

  .........         

  Localitatea n 

        

        

        

2 UAT .................. cod SIRUTA ................... 

  Localitatea 1 

        

        

        

        

  

  

  

  

  

RAPORT DE SINTEZA 

cu evaluarea pagubelor la culturile agricole, asociate 

 fenomenului meteorologic de seceta pedologica, pe 

 UAT-uri si producatori agricoli 

 

(model) 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Municipiul, 

orasul, 

comuna/localitati 

apartinatoare 

Producatorul 

agricol 

(datele de 

identificare/ 

codul ID APIA) 

Pagube constatate conform proceselor-verbale 

întocmite de comisiile 

de constatare si evaluare a pagubelor 

Suprafata 

totala 

declarata 

- ha - 

din care 

suprafata 

calamitata 

- ha - 

din care 

suprafata 

irigabila 

- ha - 

Evaluare 

pagube 

- lei - 

0 1 2 3 4 5 6 

UAT 1 ....................... cod SIRUTA ................... 

Cultura 1: ................................................................... 

1 Localitatea 1 

Producator 1         

Producator 2         

Producator 3         

..................         

Total         



2 Localitatea 2 

Producator 1         

Producator 2         

Producator 3         

..................         

Total         

Total cultura 1         

Cultura 2 ............................. 

1 Localitatea 1 

Producator 1         

Producator 2         

Producator 3         

...................         

Total         

2 Localitatea 2 

Producator 1         

Producator 2         

Producator 3         

...................         

Total         

Total cultura 2         

Total UAT 1 (total cultura 1 + total 

cultura 2 + .............................) 
        

UAT 2..................... cod SIRUTA ............................... 

Cultura 1 ........................................................... 

1 Localitatea 1 

Producator 1         

Producator 2         

Producator 3         

......................         

Total         

2 Localitatea 2 

Producator 1         

Producator 2         

Producator 3         

.....................         

Total         

Total cultura 1         

 

0 1 2 3 4 5 6 

Cultura 2 ............................................................. 

1 
Localitatea 

1 

Producator 1         

Producator 2         



Producator 3         

...............         

Total         

2 
Localitatea 

2 

Producator 1         

Producator 2         

Producator 3         

................         

Total         

Total cultura 2         

Total UAT 2 (total cultura 1 + total 

cultura 2 + ......................) 
        

Total general (total UAT 1 + total UAT 2 

+ ........................) 
        

  

  

  

   Seful Grupului de suport tehnic, 

   ................................................................................ 

   Directorul executiv al Directiei pentru Agricultura Judetene ................... 

   ................................................................................ 

                                (numele si prenumele) 

   Semnatura 

   .............................................................. 

   Întocmit 

   Reprezentant cu rol principal în GST DAJ, 

   ........................................................................ 

   Reprezentant cu rol principal în GST APIA, 

   ...................................................................... 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA Nr. 5 

la regulament 

      

 

RAPORT CENTRALIZATOR 

privind calamitatile generate de seceta pedologica 

  

 

  

  

   Directia pentru Agricultura Judeteana ................/a Municipiului Bucuresti 

  

 

  

Specificare Cultura 1 Cultura 2 Cultura 3 ................ 

Suprafata 

calamitata (ha) 
        

Valoare pagube 

(lei) 
        

  

  

   Numar de solicitanti ............................ 

   Data ............................................ 

    

 

   Centralizat conform proceselor-verbale întocmite de comisiile de constatare si evaluare a  

   pagubelor 

   Reprezentant al Directiei pentru Agricultura Judetene ................................... 

                                                               (numele si prenumele) 

   Semnatura .............................................................. 

  

              Directorul executiv, 

............................................... 

              (numele si prenumele) 

................................................ 
 


