GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
privind reglementarea condiţiilor de constatare şi evaluare a cazurilor de forţă majoră sau circumstanţe
excepţionale prevăzute la art.31 lit.b) şi c) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19
ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în
cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de
modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr.378/2007 şi de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 cu modificările şi completările ulterioare pentru producătorii
agricoli care au solicitat la APIA plăţi pe suprafaţă şi stabilirea documentelor doveditoare care justifică
forţa majoră sau circumstanţele excepţionale

Luând în considerare faptul că Legea nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi
naturale în agricultură este în prezent abrogată,
având în vedere că în prezent nu există un act normativ naţional care să stabilească cazurile de forţă
majoră sau circumstanţe excepţionale prevăzute de art.31, lit.a),b) şi c) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al
Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru
agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de
modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr.378/2007 şi de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 cu modificările şi completările ulterioare,
ţinând cont de condiţiile meteorologice nefavorabile din perioada 2011-2012 (secetă prelungită la
nivelul solului şi în atmosferă, lipsa precipitaţiilor, ninsori abundente, perioade de îngheţ prelungit la nivelul
solului),
luând în considerare apariţia situaţiilor frecvente în care, datorită condiţiilor meteorologice menţionate
anterior, producătorii agricoli nu au înfiinţat culturile de toamnă sau culturile prezintă un grad redus de răsărire
datorită fenomenului de îngheţ sau biomasa nu poate fi încorporată în sol datorită băltirii apei şi/sau acoperirii
solului cu zăpadă,
luând în considerare faptul că producătorii agricoli, beneficiari ai plăţilor directe pe suprafaţă din fonduri
FEGA, FEADR vor fi sancţionaţi prin reducerea/excluderea suprafeţelor afectate de catastrofe naturale severe,
situaţie care va determina reducerea gradului de absorbţie a fondurilor europene destinate agriculturii,
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul naţional şi constituie situaţie de urgenţă şi
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

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. – Scopul prezentei ordonanţe de urgenţă este reglementarea condiţiilor de constatare şi evaluare
a cazurilor de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale prevăzute la art.31 lit. b), şi c) din Regulamentul (CE)
nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor
direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru
agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr.1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr.378/2007 şi de
abrogare a Regulamentului (CE) nr.1782/2003, cu modificările şi completările ulterioare pentru producătorii
agricoli care au solicitat sprijin financiar prin cererea unică de plată pe suprafaţă la Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA şi stabilirea documentelor doveditoare care sunt
prezentate de producătorii agricoli la APIA în vederea justificării cazurilor de forţă majoră sau circumstanţe
excepţionale.
Art. 2. – Cazurile de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale prevăzute la art.31 lit. b) şi c) din
Regulamentul (CE) nr.73/2009 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare sunt: incapacitatea
profesională de lungă durată a agricultorului şi un dezastru natural sever care afectează grav suprafeţele agricole
ale exploataţiei.
Art.3 - În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, sunt considerate calamităţi naturale pierderile
cantitative şi calitative de recolte, produse pe areale extinse printr-o manifestare distructivă a unor fenomene
naturale şi a bolilor şi dăunătorilor plantelor.

CAPITOLUL II
Incapacitatea profesională de lungă durată

Art. 4–(1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, „incapacitatea profesională de lungă durată”
reprezintă situaţia în care producătorul agricol îşi pierde capacitatea de muncă pe o perioadă semnificativă de
timp pe parcursul anului de cerere în care acesta depune la APIA cerere unică de plată pe suprafaţă.
(2) În cazul incapacităţii temporare de muncă de lungă durată, producătorul agricol are obligaţia să
prezinte la APIA documentul doveditor eliberat de o unitate medicală abilitată.
(3) Termenul de depunere a documentului prevăzut la alin.(2) este de 10 zile lucrătoare de la data
eliberării acestuia.
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(4) În cazul depăşirii termenului prevăzut la alin.(3), producătorul agricol prezintă la APIA o scrisoare
justificativă unde sunt specificate motivele întârzierii depunerii acestui document.
(5) Întârzierea prevăzută la alin.(4) nu poate depăşi data limită de efectuare a plăţilor pe suprafaţă şi
anume 30 iunie a anului următor anului de depunere a cererii de plată.

CAPITOLUL III
Dezastrul natural sever
Art. (5) – (1) Fenomenele naturale care generează dezastre naturale severe sunt:
a) cutremure;
b) avalanşe;
c) incendii;
d) alunecări de teren;
e) tornade sau furtuni;
f) descărcări electrice atmosferice;
g) grindina;
h) inundaţii provocate de revărsări de râuri sau alte ape curgătoare şi de ruperi de baraje;
i) ploi abundente şi de durată care determină stresul hidric produs de excesul de umiditate din sol, cu
diferite grade de intensitate, provocând stagnarea şi dereglarea proceselor de creştere şi dezvoltare a plantelor;
j) temperaturile excesiv de scăzute sub limita biologic de rezistenţă a plantelor, care conduc la
încetinirea procesului dezvoltării plantelor şi la distrugerea parţială sau totală a culturilor agricole;
k) topirea bruscă a zăpezilor care provoacă inundaţii, revărsari de râuri, băltiri şi produce daune la
culturile agricole;
l) seceta excesivă complexă, persistentă în timp şi care afectează terenurile neirigate, este fenomenul
meteorologic care asociază seceta atmosferică cu seceta pedologică, determinând perturbări în starea de
vegetaţie a plantelor care duc la scăderea cantitativă şi calitativă a recoltelor şi chiar compromiterea parţială sau
totală a acestora;
m) bolile şi dăunătorii plantelor de cultură.
(2) Nominalizarea şi încadrarea în categoria bolilor şi dăunătorilor plantelor care generează calamităţi
naturale se realizează de către direcţiile de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
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CAPITOLUL IV
Domeniul de aplicare
Art. 5. – (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică următorilor:
a) beneficiarii prevăzuţi la art.6 alin.(1) din Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr.125/2006 pentru
aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură
începând cu anul 2007 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme
de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.139/2007, cu modificările şi
completările ulterioare;
b) beneficiarii prevăzuţi în cadrul fişelor măsurilor cuprinse în Axa II din Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală 2007-2013, măsuri gestionate de APIA în baza Acordul cadru de delegare nr. P 74 pentru
implementarea Măsurilor privind plăţile compensatorii cuprinse în Axa II din PNDR 2007 – 2013 încheiat între
A.P.D.R.P. şi A.P.I.A.
(2) Beneficiarii prevăzuţi la alin.(1) pot fi beneficiari care au încheiat sau nu poliţe de asigurare cu
societăţi de asigurare-reasigurare pentru suprafeţele şi culturile agricole declarate la APIA în cererea de plată pe
suprafaţă.
Art. 6. - Beneficiarii prevăzuţi la art.5 care au depus cerere în cadrul Schemei unice de plată pe
suprafaţă la APIA primesc sprijin financiar pentru suprafeţele şi culturile agricole declarate la APIA, care sunt
afectate de unul din cazurile de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale, dacă dovedesc prin documente
justificative forţa majoră sau circumstanţa excepţională prevăzute la art. 2.

CAPITOLUL V
Constatarea şi evaluarea fenomenelor naturale care generează dezastre naturale severe
Art. 7 – (1) Se înfiinţează prin ordin al prefectului Comisia locală de constatare si evaluare a situaţiilor
de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale, denumită în continuare Comisia care este formată din primarul
localităţii, unul sau doi specialişti de la direcţia agricolă judeţeană/a municipiului Bucureşti şi un reprezentant al
societăţii de asigurare-reasigurare în cazul în care producătorul agricol are încheiată asigurare pentru suprafeţele
şi culturile agricole declarate în cererea de plată pe suprafaţă.
(2) Constatarea şi evaluarea fenomenului invocat de producătorii agricoli se face de către Comisie, care
este convocată de primarul localităţii în cel mult 3 zile de la primirea înştiinţării producătorului agricol.
(3) Constatarea şi evaluarea de către Comisie a fenomenului invocat se face în prezenţa producătorului
agricol sau a unei persoane împuternicită şi a unui reprezentant APIA.
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(4) Dacă la constatarea şi evaluarea fenomenului invocat, producătorul agricol este reprezentat de un
împuternicit, acesta prezintă BI/CI şi împuternicirea în baza căreia este prezent la constatări.
Art. 8 - (1) Producătorii agricoli care au solicitat sprijin financiar la APIA pentru suprafeţe agricole ce
au fost afectate ca urmare a producerii unui fenomen natural prevăzut la art.5 alin.(1), trebuie să depună:
a) la primăria localităţii pe raza teritorială unde s-a produs fenomenul invocat – Înştiinţare cu privire la
suprafeţele şi culturile agricole afectate de cazuri de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale, al cărui
model este prevăzut în anexa nr.1 la prezenta ordonanţă de urgenţă;
b) la centrul local/judeţean al APIA unde au depus cererea de sprijin - Înştiinţare cu privire la
suprafeţele şi culturile agricole afectate de cazuri de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale, al cărui
model este prevăzut în anexa nr.2 la prezenta ordonanţă de urgenţă şi copia înregistrată a Înştiinţării prevăzută
la lit. a).
(2) Termenul de depunere a Înştiinţării la primăria localităţii şi la centrul local/judeţean al APIA este de
10 zile lucrătoare de la data la care producătorul agricol constată apariţia situaţiei de forţă majoră sau a
circumstanţei excepţionale.
(3) Secretarul consiliului comunal/orăşenesc, respectiv secretarii sectoarelor municipiului Bucureşti au
obligaţia să înregistreze Înştiinţarea prevăzută la alin.(1) lit. a) şi să o transmită în termen de 24 ore Comisiei .
Art. 9 - (1) După constatarea pe teren a producerii fenomenului natural invocat şi evaluarea mărimii
suprafeţelor agricole afectate, Comisia procedează la întocmirea Procesului - verbal de constatare şi evaluare a
suprafeţelor culturilor calamitate din parcelele agricole declarate la APIA, denumit în continuare
Proces-verbal.
(2) Modelul de Procesul-verbal este prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta ordonanţă de urgenţă.
(3) Procesul-verbal se întocmeşte în dublu exemplar şi se semnează de toţi membrii comisiei. Un
exemplar se înmânează producătorului agricol care a depus Înştiinţarea prevăzută la art.8, alin.(1), lit.a) sau
împuternicitului, după caz.
(4) Producătorul agricol are obligaţia să prezinte la APIA procesul verbal în termen de 10 zile lucrătoare
de la data emiterii documentului de către Comisie şi anexează şi împuternicirea, după caz.
(5) Pentru depăşirea termenului prevăzut la alin. (4), producătorul agricol prezintă la APIA o scrisoare
justificativă unde sunt specificate motivele întârzierii depunerii acestui document.
(6) Întârzierea prevăzută la alin.(5) nu poate depăşi data limită de efectuare a plăţilor pe suprafaţă şi
anume 30 iunie a anului următor anului de depunere a cererii de plată.
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(7) Dacă suprafaţa agricolă declarată de producătorul agricol în cererea de plată pe suprafaţă se află în
zonă declarată calamitată printr-un act normativ, ca urmare a producerii unui fenomen natural prevăzut de art.5
alin.(2), producătorul agricol prezintă la APIA doar Înştiinţarea prevăzută la art.8, alin.(1), lit.b).
(8) Caracterizarea şi încadrarea în categoria de calamitate naturală se realizează de Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi se aprobă prin hotărâre de guvern.
CAPITOLUL VI
Dispoziţii finale
Art. 11. – Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
PRIM-MINISTRU
MIHAI RĂZVAN UNGUREANU
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ANEXA 1

ÎNŞTIINŢARE
cu privire la suprafeţele şi culturile agricole afectate de cazuri de forţă
majoră/circumstanţe excepţionale
Subsemnatul.......................................CNP………………CUI*(după caz)………………
din comuna (orasul, sectorul) .................... judeţul ......................în calitate
de.......................al suprafeţei totală utilizată declarată la APIA....................., reprezentat
prin împuternicit*(se va completa dacă este cazul)................................ posesor a B.I./C.I.
seria ............. nr. ...................cu poliţa de asigurare* (se va completa dacă este cazul)
seria .......... nr. .......…vă aduc la cunoştinţă că în data de .................datorită fenomenului
natural ......................... au fost afectate suprafeţele următoarelor parcele agricole
declarate la APIA în cererea de plată pe suprafaţă:
a.parcela...........în suprafaţă declarată de.........., suprafaţă afectată............cultura.............în
bloc fizic........
b.parcela.............în suprafaţă declarată de.........., suprafaţă afectată .........cultura............în
bloc fizic.........
c.parcela............în suprafaţă declarată de ........., suprafaţă afectată..........cultura..............
în bloc fizic. .......
d.parcela...................în suprafaţă declarată............,suprafaţă afectată ......cultura................
în bloc fizic ..........

Declar pe propria răspundere că datele declarate corespund realităţii din teren.

Data

Semnătura producător agricol,
(ştampila, dacă este cazul)

Nr. înregistrare primărie ........... din data .............
Nume şi prenume secretar consiliu comunal (orăşenesc, sector)/judeţean:
Semnătura, ştampila

ANEXA 2

ÎNŞTIINŢARE
cu privire la suprafeţele şi culturile agricole afectate de cazuri de forţă
majoră/circumstanţe excepţionale
Subsemnatul........................................CNP…….………………………CUI *………..(după
caz)…………………ID……………………….în calitate de................................al suprafeţei
totală utilizată de.............., vă aduc la cunoştinţă că în data de.........................datorită
fenomenului natural..........................................................................au fost afectate suprafeţele
următoarelor parcele agricole declarate la APIA în cererea de plată pe suprafaţă:
a.parcela...........în suprafaţă declarată de........, suprafaţa afectată.............,cultura.............în bloc
fizic......................,
b.parcela.............în suprafaţă declarată de........, suprafaţa afectată..........., cultura........în bloc
fizic
c.parcela............în suprafaţă declarată de ..........., suprafaţa afectată.............cultura.............., în
bloc fizic. .....................
d.parcela....................în
suprafaţă
declarată
cultura.................... în bloc fizic ......................

de............,

suprafaţa

afectată...........

Anexez prezentei înştiinţarea către primăria ............., înregistrată cu nr. ......-............
Declar pe propria răspundere că datele declarate corespund realităţii din teren.
Mă angajez să prezint la APIA procesul verbal de constatare a suprafeţelor calamitate în
termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii documentului de către comisia de specialitate.

Data depunerii la APIA:

Semnătură fermier:
(ştampilă, dacă este cazul)

ANEXA 3
Proces-verbal de constatare şi evaluare nr. ......../...........a suprafeţelor
culturilor calamitate din parcelele agricole declarate la APIA
Comisia de constatare şi evaluare a suprafeţelor culturilor calamitate, numită prin
Ordinul prefectului nr._____/_________
şi
producătorul
agricol
____________________
reprezentat
de
către
______________________ în calitate de împuternicit*(se va completa după
caz)__________________
Urmare Înştiinţării producătorului agricol înregistrată în data de _____________
ne-am deplasat la fata locului, unde am constatat şi stabilit faptul că, la data de
___________s-au produs calamităţi ale suprafeţelor şi culturilor declarate de
producătorul agricol la APIA în cererea unică de plată pe suprafaţă datorită fenomenului
natural________________pe următoarele parcele:
Nr.crt

Nr. parcelă
declarată la
APIA

Bloc
fizic

Cultura
declarată

Suprafaţa
declarată

Suprafaţa
calamitată

(ha)

(ha)

%calamitare

1
2
Determinarea gradului de calamitare a suprafeţelor culturilor declarate de
producătorul agricol la APIA s-a realizat în prezenţa acestuia/persoanei împuternicite.
Prezentul proces verbal s-a încheiat în ..... exemplare, din care unul s-a înmânat
producătorului/persoanei împuternicite.
Membrii comisiei (nume şi prenume, funcţia şi instituţia reprezentată, semnătura):
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________
6. ____________________________________________________________________
Producătorul agricol (nume şi prenume, semnătura/ştampila, după caz)
Împuternicit* (nume şi prenume, semnătura)

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ
Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind reglementarea condiţiilor de constatare şi evaluare a
cazurilor de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale prevăzute la art.31 lit.b) şi c) din
Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme
comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de
instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr.
1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr.378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
1782/2003, cu modificările şi completările ulterioare pentru producătorii agricoli care au solicitat la
APIA plăţi directe pe suprafaţă şi stabilirea documentelor doveditoare care justifică forţa majoră sau
circumstanţele excepţionale

Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale

APIA a fost înfiinţată ca organ de specialitate al
administraţiei publice centrale, în subordinea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare
MADR, cu personalitate juridică, finanţată integral de la
bugetul de stat, funcţionând potrivit atribuţiilor şi
competenţelor stabilite prin Legea nr. 1/2004 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi
completările ulterioare.
APIA este responsabilă cu derularea şi gestionarea
fondurilor europene pentru agricultură privind măsurile de
piaţă şi schemele/măsurile de sprijin pe suprafaţă care au ca
sursă de finanţare FEGA, precum şi fonduri din bugetul
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naţional.
Articolul 31 lit.a), b) şi c) din Regulamentul (CE)
nr.73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a
unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru
agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire
a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare
a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006,
(CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE)
nr.1782/2003 cu modificările şi completările ulterioare
defineşte situaţiile de forţă majoră sau circumstanţe
excepţionale care trebuie recunoscute de statele membre şi
anume:
„ [...]autoritatea competentă recunoaşte ca fiind cazuri de
forţă majoră sau circumstanţe excepţionale situaţii precum:
(a) decesul agricultorului;
(b)incapacitatea profesională de lungă durată a
agricultorului;
(c) o catastrofă naturală gravă care afectează foarte mult
suprafeţele agricole ale exploataţiei;.......(......)”
Conform articolul 75 alin.(1) şi alin.(2) din Regulamentul
Consiliului (CE) nr.1122/2009 din 30 noiembrie 2009 de
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.
73/2009
al
Consiliului
în
ceea
ce
priveşte
ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de
administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct
pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv,
precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007
al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în
cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul
vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare:
„1. Dacă nu a fost în măsură să îşi respecte
angajamentele din cauza unui caz de forţă majoră sau a unor
circumstanţe excepţionale menţionate la articolul 31 din
Regulamentul (CE) nr. 73/2009, agricultorul are în
continuare dreptul la ajutor pentru suprafaţa eligibilă sau
pentru animalele eligibile în momentul producerii cazului de
forţă majoră sau a circumstanţelor excepţionale. În plus, dacă
neconformitatea reprezintă urmarea unui caz de forţă majoră
sau unor circumstanţe excepţionale în materie de
ecocondiţionalitate, reducerea corespunzătoare nu se aplică.
2. Cazurile de forţă majoră sau circumstanţele
excepţionale în sensul articolului 31 din Regulamentul (CE)
nr. 73/2009 şi dovezile aferente pe care autoritatea
competentă să le considere satisfăcătoare trebuie să-i fie
notificate în scris autorităţii competente în termen de zece
zile lucrătoare de la data la care agricultorul este în măsură
să trimită respectiva notificare.”
Prin prevederile anterior menţionate autoritatea
competentă a statului membru poate stabili :
- cazurile de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale
ce pot fi justificate conform art.31, lit.a), b) şi c) din
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Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului pentru
persoanele fizice/juridice care au depus cerere unică de plată
pe suprafaţă;
- documentele doveditoare în baza cărora pot fi
justificate aceste cazuri de forţă majoră sau circumstanţe
excepţionale.
Precizăm faptul că în prezent nu există un act normativ
naţional care: să definească situaţiile ce pot fi încadrate ca
forţă majoră/circumstanţe excepţionale, să reglementeze
modalitatea de constatare şi evaluare a acestora şi să
stabilească documentele doveditoare pe care trebuie să le
prezinte la APIA solicitanţii plăţilor directe pe suprafaţă,
pentru a justifica forţa majoră sau circumstanţele
excepţionale.
Până în prezent, APIA a justificat cazurile de forţă
majoră/situaţii excepţionale pentru producătorii agricoli care
au depus cerere de plată pe suprafaţă în baza proceselor
verbale de constatare prezentate de solicitanţi, emise în baza
OM-MAAP nr. 419/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 381/2002 privind
acordarea despagubirilor in caz de calamitati naturale in
agricultura (în prezent abrogată).
Având în vedere cele de mai sus, este necesară adoptarea
prezentului proiect de act normativ care: să definească
situaţiile considerate forţă majoră sau circumstanţe
excepţionale în sensul art.31, lit.a), b) şi c) din Regulamentul
(CE) nr. 73/2009 al Consiliului, să reglementeze condiţiile
de constatare şi evaluare a acestor situaţii şi să stabilească
documentele doveditoare pe care solicitanţii plăţilor directe
trebuie să le prezinte la APIA pentru a justifica fenomenul
invocat.
2. Schimbări preconizate

3. Alte informaţii

Prezentul proiect de act normativ are în vedere:
- definirea situaţiilor considerate cazuri de forţă majoră sau
circumstanţe excepţionale prevăzute de art.31, lit.a), b) şi c)
din Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu
modificările şi completările ulterioare;
- reglementarea condiţiilor de constatare şi evaluare a
suprafeţelor şi culturilor agricole declarate la APIA în
cererea de plată pe suprafaţă de persoane fizice/juridice şi
care au fost afectate de una din situaţiile definite de prezentul
act normativ ca forţă majoră/circumstanţe excepţionale;
- stabilirea documentelor doveditoare în baza cărora APIA
justifică pentru solicitanţii plăţilor directe situaţiile definite
de prezentul act normativ ca forţă majoră sau circumstanţe
excepţionale
Nu este cazul.

Secţiunea a 3-a
3

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
1
1 Impactul asupra mediului
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
concurenţial şi domeniului
ajutoarelor de stat
2. Impactul asupra mediului de
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
afaceri
3. Impactul social
Prezentul proiect de act normativ se aplică solicitanţilor de
plăţi directe pe suprafaţă.
Aceştia beneficiază de sprijin financiar pentru suprafeţele şi
culturile agricole declarate la APIA şi care sunt afectate de
unul din cazurile de forţă majoră sau circumstanţe
excepţionale prevăzute de prezenta ordonanţă, dacă dovedesc
prin documente justificative că suprafeţele în cauză au fost
afectate de fenomenul invocat şi prezintă aceste documente
la APIA în termenul legal stabilit de art.75, alin.(2) din
Regulamentul CE nr.1122/2009 al Comisiei.
4. Impactul asupra mediului
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5. Alte informaţii
Nu este cazul.
Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul
curent, cât şi pe termen lung(pe 5 ani)
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru
aplicarea prevederilor proiectului de
act normativ:
a) Acte normative în vigoare ce vor
fi modificate sau abrogate, ca
urmare a intrării în vigoare a
proiectului de act normativ;
b) Acte normative ce urmează a fi
elaborate în vederea implementării
noilor dispoziţii.
2. Conformitatea proiectului de act
normativ cu legislaţia comunitară în
cazul proiectelor ce transpun
prevederi comunitare

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Prezentul proiect de act normativ a fost elaborat în
conformitate cu următoarele reglementări comunitare:
- Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19
ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru
sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii
agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor
pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr.
1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de
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abrogare a Regulamentului (CE) nr.1782/2003, publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 30 din 31.01.2009, cu
modificările şi completările ulteriore;
- Regulamentul Consiliului (CE) nr.1122/2009 din 30
noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce
priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat
de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor
direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv,
precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007
al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în
cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul
vitivinicol, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
L 316 din 2.12.2009, cu modificările şi completările
ulteriore.
3.Măsuri
normative
necesare
aplicării directe a actelor normative
comunitare
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene
5. Alte acte normative şi/sau
documente internaţionale din care
decurg angajamente
6. Alte informaţii

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Nu este cazul.

Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
consultare
cu
organizaţii
neguvernamentale,
institute
de
cercetare şi alte organisme implicate
2.Fundamentarea
alegerii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
organizaţiilor cu care a avut loc
consultarea, precum şi a modului în
care activitatea acestor organizaţii
este legată de obiectul proiectului de
act normativ
3. Consultările organizate cu Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
autorităţile administraţiei publice
locale, în situaţia în care proiectul de
act normativ are ca obiect activităţi
ale acestor autorităţi, în condiţiile
Hotărârii Guvernului nr.521/2005
privind procedura de consultare a
structurilor
asociative
ale
autorităţilor administraţiei publice
locale la elaborarea proiectelor de
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acte normative
4. Consultările desfăşurate în cadrul Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
consiliilor
interministeriale,
în
conformitate
cu
prevederile
Hotărârii Guvernului nr.750/2005
privind
constituirea
consiliilor
interministeriale permanente
5. Informaţii privind avizarea de
către:
a)Consiliul Legislativ
Proiectul de act normativ va fi avizat de Consiliul Legislativ.
b)Consiliul Suprem de Apărare a
Ţării
c)Consiliul Economic şi Social
d)Consiliul Concurenţei
e)Curtea de Conturi
6. Alte informaţii

Nu este cazul.

Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act
normativ
1. Informarea societăţii civile cu În procesul de elaborare a proiectului de act normativ au fost
privire la necesitatea elaborării îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr.52/2003
proiectului de act normativ
privind transparenţa decizională.
Prezentul proiect de ordonanţă de urgenţă a Guvernului,
însoţit de Nota de fundamentare, este publicat pe site-ul
MADR şi pe site-ul APIA.
2.Informarea societăţii civile cu Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
privire la eventualul impact asupra
mediului în urma implementării
proiectului de act normativ, precum
şi efectele asupra sănătăţii şi
securităţii cetăţenilor sau diversităţii
biologice
3. Alte informaţii
Nu este cazul.
Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
proiectului de act normativ de către
autorităţile administraţiei publice
centrale şi /sau locale – înfiinţarea
unor noi organisme sau extinderea
competenţelor instituţiilor existente
2. Alte informaţii
Nu este cazul.
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Având în vedere cele prezentate mai sus, a fost elaborat prezentul proiect, pe care îl supunem spre
analiză şi aprobare.

MINISTRUL AGRICULTURII
ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Stelian FUIA

Avizăm favorabil:

MINISTRUL SĂNĂTĂŢII

MINISTRUL ADMINISTRAŢIEI ŞI
INTERNELOR

Ladislau RITLI

Gabriel BERCA

MINISTRUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR

MINISTRUL AFACERILOR EUROPENE

László BORBÉLY

Leonard ORBAN

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTRUL JUSTIŢIEI

Bogdan Alexandru DRĂGOI

Cătălin Marian PREDOIU
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