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Domnule PREFECT 

 

Doamna si Domnule DIRECTOR GENERAL 

 

Asociatia Producatorilor Agricoli (APA)  din judetul Braila, doreste sa va aduca la cunostinta 

continuarea situatiei de calamitate in agricultura, care se manifesta si se agraveaza pe zi ce trece, atat in 

judetul Braila cat si in alte judete limitrofe la culturile de primăvara, precum floarea soarelui, porumb, 

soia şi care se adaugă la cele cum au fost mazăre şi orzoaică de primăvara..  

Problemele noastre sunt legate de starea de seceta puternica si extrema, care exista deja de prea 

mult timp si este generalizata in judete precum BRAILA, TULCEA, CONSTANTA si pe mari suprafete 

in judetele IALOMITA, CALARASI, VASLUI, IASI, GALATI si VRANCEA.  

Mentionam ca numerosi fermieri au inceput de ceva timp sa depuna cereri pentru constituirea de 

comisii locale de calamitate, atat la Primarii cat si la sediul APA Braila pentru culturile de primavara 

2020. 

Deoarece avem semnale de la membrii nostri privitoare la modalitati diferite de interpretare a 

Ordinului Prefectului nr 173/31.03.2020 de către autoritatile locale, va rugăm a clarifica dacă ordinul 

anterior mentionat se aplica si la culturile de primavara sau pentru acestea se impune un nou ordin. 

Daca ordinul 173 este in vigoare, va rugam a dispune informarea tuturor autoritatilor legale cu 

privire la situatia existenta si obligatia acestora de a proceda in conformitate cu acesta si prevederile 

legale in vigoare.  

In cazul in care se impune un nou ordin (personal nu credem acest lucru), va rugam sa emiteti cu 

celeritate acest document pentru a se putea trece la efectuarea constatarilor de calamitate. 

Ne manifestam disponibilitatea pentru orice fel de discutii, raspunsuri si argumentari care se 

considera necesare, doar pentru a se putea reglementa cat mai rapid aceste aspecte si de a se putea trece 

efectiv la constatarea calamitatilor inregistrate de fermieri in aceste momente. 

 

Asigurandu-va de intreaga noastra consideratie, 

 

 
 

Material realizat de APA Braila prin intermediul  

      D-lui Dr Ing Stefan GHEORGHITA – membru in Consiliu Director 


