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                   Dumitru ŢIPLEA  
 
 
 

MINUTA 

încheiată în data de 23.02.2023, cu ocazia şedinţei Comisiei de Dialog Social a judeţului Bihor 

 

Potrivit prevederilor pct. II. 3. din Anexa nr. 3 -Regulamentul-cadru privind constituirea și funcționarea comisiilor de 

dialog social la nivelul administrației publice locale - la Legea nr. 367/2022 a dialogului social, în data de 23.02.2023 

s-a desfășurat ședința Comisiei de Dialog Social, cu următoarea:  

ORDINE  DE  ZI: 

 

1. Situația cauzată de efectele secetei pedologice în anul 2022, în județul Bihor  
               Prezintat de Direcția pe Agricultură Județeană Bihor  

2. Diverse 

 

  
Convocarea s-a făcut prin adresa cu nr. 1619/14.02.2023.  
Au fost prezenţi: membrii comisiei, reprezentanți ai celor trei parteneri de dialog social: sindicate, patronate și 
autorități publice – din partea serviciilor publice deconcentrate.   
Şedinţa a fost condusă de către dl. Botházy Nándor - Subprefect al judeţului Bihor. Din partea Consiliului Județean 
Bihor a fost prezentă doamna Roșan Mihaela. 
 
În începutul ședinței domnul Subprefect Botházy Nándor a prezentat pe scurt modificările aduse de Legea 
nr.367/2022. S-a supus la vot ordinea de zi și a minutei de ședință din data de 27.01.2023 fiind aprobate în 
unanimitate 
 
Punctul 1 de pe ordinea de zi: 

Situația cauzată de efectele secetei pedologice în anul 2022, în județul Bihor  
 Prezentat de: Direcția pe Agricultură Județeană Bihor 
 
Domnul Director executiv adjunct Ștefan Marius Francisc a prezentat materialul de pe ordinea de zi. 

 În începutul prezentării domnul director executiv adjunct a prezentat informații despre DAJ BH și despre ce 
înseamnă seceta pedologică. 
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Județul Bihor, fiind un județ cu un potențial agricol ridicat, materializat printr-o suprafață agricolă de 486 596 ha din 
care: 319 258 ha teren arabil, 159 541 ha pășiuni și fânețe și 7 797 ha vii și livezi.  
      Din păcate în ultimii ani potențialul agricol a fost afectat grav de seceta pedologică, fenomen care se manifestă 
pe zone din ce în ce mai întinse, diminuându-se substanțial producțiile agricole.  

Anul 2022 este al-III-lea an cel mai călduros din istoria măsurătorilor meteorologice în România. Cei mai 
călduroşi 5 ani din perioada 1900-2022 sunt: 2019, 2020, 2022, 2015 şi 2007, iar intervalul 2012-2022 reprezintă 
perioada de 11 ani consecutivi cea mai călduroasă, fapt care confimă în mod evident tendinţa de creştere a 
temperaturii aerului şi în ţara noastră. 

S-a prezentat o hartă pusă la dispoziție de ANM ce reprezintă rezerva de umiditate în stratul de sol 0-100 cm 
la culturile neirigate în luna iulie 2022 și cantitatea de precipitații căzută din 2018 până în prezent. 

Față de necesarul de 550 l/m2 în cursul unui an agricol, cantitățiile de precipitații înregistrate de-a lungul 
anilor agricoli au fost umătoarele: 

• 2018 – 2019 – 465 l/m² 
• 2019 – 2020 – 395,9 l/m² 
• 2020 – 2021 – 421,8 l/m² 
• 2021 – 2022 – 255,2 l/m² 
• 2022 – până în prezent – 350 l/m² 

Tot în cadrul materialului a fost prezentat stadiul de afectare al culturilor. La nivelul DAJ BH împreună cu 
APIA s-au centralizat procesele verbale de constatare a pagubelor datorate de seceta pedologică.  

Situația culturilor de primăvară afectate de seceta pedologică în urma centralizării proceselor verbale de 
constatarea a pagubelor în anul 2022 

Grad de afectare a culturilor                                          Total ha afectate la nivelul județului 
Mai mic de 30%      68 ha 
Între 30 – 50%      6 112 ha 
Între 51 – 70%      16 075 ha 
Între 71 – 100%      31 075 ha 

 S-a prezentat o comparație a culturilor și producțiilor medii obținute în anul 2022, comparativ cu anul 2021 în 
județul Bihor: 

Cultura                             Producția medie anul 2021(To/ha)              Producția medie anul 2022(To/ha) 
Grâu comun de toamnă   6     4.3 
Secară de toamnă   6.5     4.9 
Triticale de toamnă   5     4.8 
Orz     7.6     5 
Orzoaică de toamnă   8.6     4.7 
Porumb boabe    5.5     2.1 
Floarea soarelui    2     1.7 
Rapiță     3.2     3 

Prin Direcția pentru Agricultură Județeană Bihor s-a desfășurat ajutorul acordat producătorilor agricoli care 
au înființat culturi de toamnă în anul 2021 și care au fost afectați de seceta pedologică, conform OUG 157/2022. 

Pentru culturile din toamna anului 2021 au fost 108 producători agricoli care au depus înștiințări privind 
seceta pedologică, suprafața înregistrată a fost de 1369 ha iar valoarea despăgubirilor a fost în valoare de 1500 
lei/ha pentru un procent de calamitate de 100%, valoarea totală a garantului acordat a fost 1 234 196,36 lei, aceste 
sume în cursul lunii decembrie 2022 au fost virați către producătorii agricoli care au avut de suferit în urma secetei 
pedologice. Pentru culturile de primăvară numărul proceselor verbale și a producătorilor care au depus astfel de 
înștiințări la primărie a fost 8361 de procese verbale întocmite  cu o suprafață totală de 53 330 ha, la valoare 
despăgubirilor încă nu s-au acordat despăgubiri pentru aceste culturi. 

Tot în cadrul materialul a fost prezentată situația actuală pentru culturile de grâu din toamnă la 9 ianuarie cu 
rezerva de apă din sol la 100 cm, această rezervă de apă s-a refăcut în zona noastră. 

În încheierea prezentării domnul director executiv adjunct Ștefan Marius Francisc, a informat că pe lângă 
culturile agricole au fost probleme și cu crescătorii de animale datorită secetei pedologice au fost afectate pășunile, 
nu a fost hrană pentru animale, la nivelul Ministerului Agriculturii s-au găsit soluții pentru situațiile apărute, au fost 
probleme și în Bihor în ceea ce privește adăparea animalelor în nordul județului, a fost solicitat sprijin Instituției 
Prefectului județul Bihor, s-au luat măsuri ca crescătorii de animale să nu fie puși în situația să își ducă animalele la 
abator din cauza lipsei de hrană și apă. Au fost făcute baraje temporale la cursurile de apă de către Apele Române 
pentru ca animalele să poată fi adăpate. 
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Domnul director executiv adjunct Ștefan Marius Francisc, a spus că problema cea mai mare este lipsa 
sistemelor de irigații, în viitorul apropiat fără aceste sisteme de irigații va fi imposibil să faci agricultură. 

Domnul Ioan Teodor Bondar reprezentantul Administrației Județene a Finanțelor Publice Bihor a întrebat 
care este suma investită în ultimi 30 de ani în aceste sisteme de irigații. 

 Domnul director executiv adjunct Ștefan Marius Francisc, a răspuns că nu este nici un sistem de irigații, 
județul Bihor a beneficiat de canale de desecare deoarece am avut zone inundabile. În urma vizitei domnului Ministru 
a Agriculturii s-au obținut fonduri de a decolmata canalele care să fie măcar apă în ele și cine are în proximitatea lor 
teren să poată să utilizeze apă pentru irigații, există doar suprafețe mici irigate de producător, nu avem un sistem 
mare de irigații. Există o stație de pompare, printre cele mai mari din Europa la Ant care nu este folosită pentru 
irigații, pompează apa mai departe. O mare problemă a agricultorilor bihoreni este lipsa lor pentru asocierea în 
organizațiile ale utilizatorilor de apă, aceste organizații ale utilizatorilor de apă sunt cele care pot accesa proiecte, pot 
primii bani. DAJ BH împreuna cu ANIF BH au avut întâlniri cu agricultorii în care am discutat cu ei pe această temă 
dar refuză asocierea și utilizarea lucrurilor în comun.  

Domnul Ioan Teodor Bondar reprezentantul Administrației Județene a Finanțelor Publice Bihor a spus că 
trebuie găsită o soluție să se facă ceva chiar și în următorii 10 ani nu într-un an/ doi pentru a remedia această 
situație deoarece se plătesc foarte multe sume pentru despăgubiri dar nu reparăm unde ii problema, pierderile vor fi 
tot mai mari in fiecare an. 

Domnul Subprefect Botházy Nándor, a spus că există un demers la nivelul Ministerului Agriculturii în acest 
pentru rezolvarea acestei probleme și i-a dat cuvântul domnului director executiv adjunct Ștefan Marius Francisc 
pentru a da mai multe detalii în privința acestui demers. 

Domnul director executiv adjunct Ștefan Marius Francisc a spus că la inițiativa Instituției Prefectului județului 
Bihor au fost numeroase întâlniri anul trecut pe această temă, problema majoră de care ne confruntăm este cea a 
înființării acestor organizații ale utilizatorilor de apă, sunt  niște fermieri mare care doresc foarte mult să aibă acces la 
apă pentru a putea să își irige culturile deoarece și-au dat seama de importanța acestora. 

Domnul Ioan Mintaș reprezentant al C.N.I.P.M.M.R a avut o propunere ca aceste despăgubiri ce urmează a 
fi date agricultorilor pentru anul 2022 să nu se dea la agricultori ci să se facă aceste instalații de irigare și cei care 
dețin terenurile să aibă cotă parte din aceste sisteme pentru în cuantumul sumei ce trebuie să o primească 
despăgubire pentru terenul pe care îl are și atunci s-ar reuși să se facă aceste sisteme de irigare. 

Domnul Subprefect Botházy Nándor, a solicitat ca această propunere să fie transmisă în scris către Instituția 
Prefectului județul Bihor. 

La punctul Diverse, Domnul Subprefect Bothazy Nandor, a informat că urmează să se actualizeze Ordinul 
Prefectului privind Comisia de Dialog Social Bihor, în acest sens se va transmite o adresă prin care se va solicita 
pentru desemnarea reprezentanților în CDS BH.  
 

    
SUBPREFECT,                                                                                     

          BOTHÁZY Nándor       
   

    SEF SERVICIU,  
     Adrian VENIG 
 
 
 
      ÎNTOCMIT, 

                                                                                                                   Alexandra CHEBELEU 
 
 

mailto:registratura@prefecturabihor.ro

