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INFORMARE privind modificările aduse în luna iulie/2022 la Ordinul 

comun MADR/MAI nr. 97/63/2020, cu modificările ulterioare, pentru 

constatarea şi evaluarea pagubelor generate de seceta pedologică 

 

 

Vă aducem la cunoştinţă completările asupra Ordinului comun MADR/MAI nr. 
97/63/2020, publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 662/01.07.2022 astefel: 

 

1.La articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, 

alineatul (1¹), cu următorul cuprins: 

”(1¹) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), utilizatorii de terenuri cu destinaţie 

agricolă înscrişi în evidenţele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pot 
depune înştiinţări scrise la unitatea administrativ-teritorială pe a cărei rază teritorială 

se află terenul, în format fizic sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, 

de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până cel târziu la data de 1 august  

2022 inclusiv, pentru culturile agricole înfiinţate în toamna anului 2021, respectiv 

până cel târziu la data de 15 noiembrie 2022 inculiv, pentru celelalte culturi agricole.” 

 

2.La articolul 18, după alineatul (5¹) se introduce un nou alineat, 
alineatul (5²),  cu următorul cuprins: 

”(5²) Prin excepţie de la prevederile alin. (5¹), procesele-verbale de constatare şi 

evaluare a pagubelor la culturile agricole se întocmesc, de la data intrării în vigoare a 

prezentului ordin până cel târziu la data de 15 august 2022 inclusiv, pentru culturile 

agricole înfiinţate în toamna anului 2021, respectiv până cel târziu la data de 30 

noiembrie 2022 inclusiv, pentru culturile agricole înfiinţate în primăvara anului 2022, 
şi se comunică comitetului local pentru situaţii de urgenţă.” 

 

3. La articolul 18, după alineatul (9) se intoduce un nou alineat, alineatul 

(9¹), cu următorul cuprins: 

”(9¹) Prin excepţie de la prevederile alin. (9), rapoartele de sinteză se întocmesc, 

de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până cel târziu la data de 30 august 
2022 inclusiv, pentru culşturile înfiinţate în toamna anului 2021, respectiv până  cel 

târziu la data de 15 decembrie 2022 inclusiv, pentru culturile agricole înfiinţate în 

primăvara anului 2022, şi se comunică instituţiei prefectului, consiliului judeţean şi 

Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale.” 

 

 
                                                                          

 

  


