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Catre:           APIA – CENTRAL BUCURESTI 

 

Copie :         APIA - BRAILA 

                     PREFECTURA - BRAILA 

 

In atnn :       Domnului Adrian PINTEA – DIRECTOR GENERAL APIA CENTRAL 

                     Doamnei Daniela MILITARU – DIRECTOR GENERAL APIA BRAILA 

                     Domnului Catalin BOBOC – PREFECT JUDET BRAILA 

                      

Ref :             Interpretare calamitati conform OUG nr 3/2015  

Data :           35 / 03.04.2020 

 

 

Domnule Director GENERAL, 

 

Asociatia Producatorilor Agricoli (APA) din judetul Braila, unul din judetele cele mai 

afecate de seceta care se inregistreaza in acest moment, aici fiind deja in vigoare Ordinul 

Prefectului nr. 172/31.03.2020, prin care se dispune infiintarea unei ,,comisii de constatare’’ a 

calamitatilor inregistrate in judet, va roaga sa analizati modul de aplicare a acestor situatii in 

raporturile dintre fermieri si APIA, deoarece acestea sunt neclare si inaplicabile, dupa parerea 

noastra, in raport cu situatia actuala. 

Venim cu aceasta solicitare deoarece in conformitate cu OUG nr. 3/2015 cu modificarile 

ulterioare, la art 30 si 31 se reglementeaza modul de invocare a situatiei de "forta majora" si 

"circumstante exceptionale" (a se vedea textul de mai jos), dar apar urmatoarele doua intrebari : 

Art. 30.  

(1) În sensul finanţării, al gestionării şi al monitorizării politicii agricole comune, "forţa 

majoră" şi "circumstanţele excepţionale" sunt recunoscute, în special, în următoarele cazuri:  

a) decesul beneficiarului;  

b) incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului;  

c) o catastrofă naturală gravă care afectează puternic exploataţia agricolă;  

d) distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe exploataţia 

agricolă;  

e) o epizootie sau o boală a plantelor care afectează parţial sau integral şeptelul sau, respectiv, 

culturile beneficiarului;  

f) exproprierea întregii exploataţii agricole sau a unei mari părţi a acesteia, dacă exproprierea 

respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii.  

 

(2) În ceea ce priveşte plăţile, dacă nu a fost în măsură să respecte criteriile de eligibilitate sau 

alte obligaţii din cauza unui caz de forţă majoră sau a unor circumstanţe excepţionale, 
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beneficiarul are în continuare dreptul la ajutor pentru suprafaţa eligibilă sau pentru animalele 

eligibile în momentul producerii cazului de forţă majoră sau a circumstanţelor excepţionale.  

 

(3) În situaţia în care neconformitatea rezultată ca urmare a unor astfel de cazuri de forţă 

majoră sau circumstanţe excepţionale se referă la ecocondiţionalitate, nu se aplică sancţiunea 

administrativă corespunzătoare menţionată la art. 91 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 

1.306/2013. 

 

  

Art. 31.  

 

(1) Cazurile de forţă majoră şi circumstanţele excepţionale se notifică în scris APIA, furnizându-

se în acelaşi timp dovezi relevante care atestă apariţia situaţiilor prevăzute la art. 30 alin. (1), în 

termen de 15 zile lucrătoare de la data la care beneficiarul sau succesorul său în drepturi este în 

măsură să trimită respectiva notificare. 24/02/2017 - alineatul a fost modificat prin Ordonanţă 

de urgenţă 16/2017  

(2) În cazul în care beneficiarul sau succesorul acestuia depăşeşte termenul prevăzut la alin. (1), 

notificarea nu se ia în considerare. 
 
 

 

1. Prevederile mai sus invocate se aplica si situatiilor de ,,forta majora’’ sau 

,,circumstantelor exceptionale’’ aparute inainte de depunerea cererii privind sprijinul 

pe suprafata la APIA ? 

 

Motivare :  

Foarte multi fermieri pot fi pusi in situatia in care datorita calamitatilor inregistrate, sa 

intoarca culturile de toamna (grau, orz, rapita) si chiar cele de primavara timpurie (mazare, 

lucerna). In acest caz vor fi pusi in situatia (si nu din vina lor) sa nu poata cultiva alte specii 

decat porumb si poate ceva floarea soarelui (asta daca vor mai gasi seminte) si  nemaiputand sa 

respecte cerintele de diversificare si de inverzire, situatie in care nu vor fi eligibili pentru 

subventiile acordate la data depunerii cererii unice. 

Intelegem ca invocarea starii de forta majora pe baza actualelor prevederi legale se poate 

aplica doar dupa depunerea cererii unice pe suprafata, deoarece doar din acel moment se naste un 

raport juridic intre fermier si APIA, lucru corect de altfel. Dar in alta ordine de idei si fermierul 

nu poate sa respecte niste cerinte din cauze exceptionale care nu pot fi inlaturate sau remediate, 

deci …..cum se va proceda??? 

 

2. In art 31 din OUG 3/2015 se stabileste ca termenul de depunere al dovezilor care sa 

probeze situatia de forta majora este de 15 zile de la depunerea notificarii. Ce se 
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intampla daca nu din vina fermierului, procesul-verbal de constatare a calamitatilor se 

incheie dupa mai mult de 15 zile ? 

 

Motivare:  

Situatia in acest moment este complicata si nu a fost prevazuta in legislatia existenta, 

astfel ca termenele nu pot fi respectate, din cauza ca pentru functionarea comisiei de constatare a 

calamitatilor dispusa de Prefect este necesar un Ordin de ministru pentru reglementarea modului 

de efectuare a constatarilor.  

Este posibil ca intarzierea sa fie datorata si volumului mare de activitate de infaptuit mai 

ales daca seceta va continua. 

Un alt aspect este ca vor fi constatari in perioada urmatoare, dar daca seceta va continua 

si sunt necesare alte constatari ? 

Daca comisia dispusa de Prefectul judetului va intarzia constatarea, avand in vedere ca nu 

exista regulament de functionare si de reglementare al constatarii calamitatilor, care trebuie 

stabilit prin Ordin de ministru, ce se va intampla ? Va fi pedepsit tot fermierul, care nu din vina 

lui este in imposibilitatea sa demonstreze calamitatea ? 

 

 

In cazul in care aprecierea noastra privitoare la inaplicabilitatea legala actuala este 

corecta, va rugam a initia de urgenta urmatoarele modificari ale art 31 din OUG 3/2015 dupa 

cum urmeaza : 

 

Art. 31-propunere modificare 

(1) Cazurile de forţă majoră şi circumstanţele excepţionale se notifică în scris APIA, in 5 zile 

lucratoare de la aparitia situatiei de forta majora, iar notificarea va fi insotita de copie 

dupa cererea depusa la sediul administrativ teritorial pe raza carora se afla terenurile, 

bunurile, cladirile, utilajele sau animalele calamitate sau la firma de asigurari care are 

polita emisa pentru respectivul risc ; 

(2) Furnizarea de dovezi relevante privind situatiile de forta majora se va face in 15 zile de la 

incheierea proceselor verbale de constatare a calamitatilor de catre autoritatile de stat 

competente sau firma de asigurari, doar daca riscul este asigurat. 

(3) In cazul situatiilor in care din comisia de constatare a calamitatilor dispuse de Institutiile 

Prefectului sau alte autoritati de stat centrale sau locale, fac parte si angajati ai APIA, 

prevederile alin 2 nu se mai aplica ; 

(4) In cazul in care situatiile de forta majora sunt constatate de firme de asigurari, depunerea 

la APIA a procesului verbal incheiat care sa ateste calamitatea se face in 15 zile de la 
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incheierea acestuia, dar nu mai mult de 6 luni de la depunerea  notificarii de anuntarea a 

situatiei de forta majora. 

(5) Cazurile de forta majora privind culturile si/sau animalele calamitate si care indeplinesc 

conditiile de mai jos, pot fi considerate ca fiind existente in analizarea conditiilor de 

eligibilitate pentru acordarea subventiilor, indeplinind conditiile urmatoare : 

a. pentru culturile infiintate in toamna anului anterior si cu recoltarea in anul de 

depunere a cererii   

b. animalele calamitate cu cel mult 4 luni inainte de termenul final de inregistrare a 

cererii unice ;  

 

In concluzie, consideram ca fara aceste modificari ale art. 31 din OUG 3/2015, fermierul 

roman, pentru anul agricol 2019/2020 va fi pedepsit, fara sa aiba nici o vina, de 3 ori, din 

urmatoarele cauze : seceta extrema, pandemie si autoritatile statului. Daca in cazul secetei 

extreme si pandemiei nu poate cere ajutor de la initiatorul lor – adica natura – de la autoritati 

poate cere sustinere pentru a trece peste aceasta perioada nefasta agriculturii romanesti. De 

mentinerea viabilitatii economice a fermelor romanesti va depinde asigurarea necesarului de 

hrana pentru vremurile grele ce vor urma. 

 

 

 

 
 

 

 

 


