
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1.  Titlul proiectului de act normativ 

 

HOTARARE privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Pădurilor din Fondul de 

Intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru înlăturarea 

efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţiile din perioada mai - iunie  2012. 

 

Secţiunea a 2-a.  Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei actuale 

In perioada mai – iunie 2012, teritoriul României a fost traversat de o succesiune de fronturi 

atmosferice care au produs căderi însemnate de precipitaţii, sub formă de ploaie, care au avut caracter 

de aversă, generând viiituri în majoritatea bazinelor hidrografice. 

Cantităţile de precipitaţii căzute au totalizat până la 117 l/mp la Colacu, 110 l/mp la Fitioneşti, 104 

l/mp la Jiliştea, 83 l/mp la Nereju, 73 l/mp la Lepşa în judeţul Vrancea, 50l/mp la Dorna Cândrenilor 

în judeţul Suceava, 47 l/mp la Agapia, 36 l/mp la Pipirig în judetul Neamţ.Este de menţionat , de 

asemenea şi cantitatea de precipitaţii 21 l/mp căzută în timp de o oră în zona municipiului Petroşani, 

juderţul Hunedoara în da de 01.06.2012. 

Aceste precipităţii au condus la creşteri împortante de debite cu depăşiri ale cotelor de apărare, 

avertizate cu COD PORTOCALIU, cu deosebire pe cursurile de apă din bazinele hidrografice Siret, 

Dâmboviţa, Olt, Jiu.   

Cu toate eforturile depuse de către unităţile de gospodărire a apelor împreună cu comitetele locale 

pentru situaţii de urgenţă şi inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă, un număr important de 

construcţii hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor din judeţele Vrancea, Bacău, Neamţ, 

Suceava, Vâlcea , Hunedoara, Dâmboviţa, au fost grav afectate de viiturile produse în perioada mai – 

iunie 2012. Astfel, pe sectoare ale râurilor Siret, Suceava, Trotuş, Cracău, Milcov, Putna, Zăbala, Rm. 

Sărat, Maleia, Cerna,   s-au produs, în mod natural, eroziuni ale malurilor şi colmatări ale albiilor care 

pun în pericol locuinţe şi obiective social-economice. 

Au fost afectate în principal diguri de apărare ale localităţilor, apărări şi consolidări de maluri, praguri 

de fund. Pagubele produse construcţiilor hidrotehnice şi valoarea estimată a acestora au fost stabilite în 

teren de către comisii alcătuite din specialişti din cadrul unităţilor de gospodărire a apelor, 

reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi ai inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă. 

 Se impune realizarea în regim de urgenţă a lucrărilor de refacere a acestor construcţii hidrotehnice 

pentru a evita pierderi de vieţi omeneşti şi mari pierderi materiale, în eventualitatea producerii de ape 

mari, în perioada de toamnă – iarnă. Neaducerea construcţiilor hidrotehnice şi a secţiunilor de scurgere 



a cursurilor de apă afectate la parametrii de funcţionare în siguranţă  reprezintă în continuare un 

potenţial pericol de inundare.  

 

     2. Schimbări preconizate 

Este necesar demararea în regim de urgenţă a procedurilor necesare pentru finanţarea lucrărilor 

de refacere a construcţiilor hidrotehnice afectate de inundaţii pentru a evita pierderi de vieţi omeneşti 

şi mari pierderi materiale, în eventualitatea producerii de ape mari, în perioada următoare. 

În această situaţie suma alocată de refacere prevăzută prin Legea bugetului de stat pe anul 2012 

este insuficientă pentru realizarea lucrărilor cu rol de amenajare complexă pentru atenuarea viiturilor 

şi refacerea zonelor calamitate, fiind necesară suplimentarea cu suma de 88.408 mii lei, pentru 

lucrările calamitate din judeţele  Dâmboviţa,  Hunedoara ,Vâlcea, Suceava, Bacău,  Neamţ şi Vrancea. 

       În acest context pentru  înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţiile din 

perioada mai - iunie  2012, este necesară demararea în regim de urgenţă a procedurilor pentru 

finanţarea serviciilor şi lucrărilor necesare pentru reparaţia construcţiilor hidrotehnice afectate de 

calamităţi în vederea aducerii în parametrii tehnici corespunzători în condiţii de siguranţa prin 

adoptarea proiectului Hotărârii Guvernului privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului 

şi Pădurilor din Fondul de Intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 

anul 2012, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţiile din 

perioada mai - iunie  2012. 

      

 

     3. Alte informaţii 

Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 3 – a.  Impactul  socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic 

          Realizarea lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor au ca scop prevenirea şi înlăturarea 

efectelor distructive ale apelor mari, punerea în siguranţă a obiectivelor economice deja existente, 

precum şi eliminarea pericolului de pierdere a vieţilor omeneşti. Aceste lucrări se încadrează în 

Strategia naţională de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung,  aprobată prin 

Hotărârea Guvernului nr. 864/2010, care defineşte un cadru tehnic, instituţional şi legal pentru 

prevenirea şi reducerea tuturor consecinţelor negative ale inundaţiilor până la niveluri acceptabile 

(gradual şi procentual), asupra activităţilor socio-economice, asupra proprietăţilor, asupra vieţii şi 

sănătăţii oamenilor şi asupra mediului înconjurător pentru următorii  25 de ani, în  perioada 2010 - 

2035, ţinând cont de necesităţile specifice şi de obligaţiile internaţionale ale României, fiind în 

concordanţă cu orizontul de timp al Strategiei Naţionale pentru  Dezvoltare Durabilă. 



Lucrările propuse a fi realizate vor avea un impact socio-economic major prin amenajarea 

unitară a bazinelor hidrografice de pe teritoriul României, prin adoptarea unui concept nou, adaptat la 

noile condiţii hidrologice şi meteorologice şi la cerinţele, din domeniul mediului, pe care trebuie să le 

îndeplinim ca ţară membră a Uniunii Europene. 

Din punct de vedere al impactului socio-economic, lucrările propuse în zona afectată de viituri 

înlătură şi diminuează riscul de inundaţii atât al comunităţii umane, cât şi al bunurilor publice/private, 

realizarea lucrărilor de refacere ducând la creşterea gradului de siguranţă în exploatare a construcţiilor 

avariate. 

   1.1 Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat 

   Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2. Impactul asupra mediului de afaceri 

Mărirea gradului de siguranţă al locuitorilor creează premisele unei dezvoltări durabile a zonei 

prin încurajarea investiţiilor şi implicit crearea de noi locuri de muncă, condiţii pentru dezvoltarea 

turistică şi punerea bazelor unor întreprinderi mici şi mijlocii.  

În timpul execuţiei lucrărilor impactul negativ asupra locuitorilor din localităţile afectate de 

lucrări poate fi considerat temporar nesemnificativ, urmând ca după terminarea lucrărilor impactul 

negativ să dispară. 

 

3. Impactul social 

Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

4. Impactul asupra mediului   

     Lucrările propuse a se executa, de apărare împotriva inundaţiilor, prin caracterul lor, au un 

impact negativ temporar asupra mediului, doar pe durata de execuţie, efectele secundare negative fiind 

eliminate prin lucrări de refacere a cadrului natural la finalizarea execuţiei investiţiei. 

Lucrările propuse respectă principiile de amenajare ecologică a cursului de apă, cu intervenţii 

minime asupra regimului de curgere, fără efecte negative ulterioare, în urma executării lucrărilor 

neînregistrându-se fenomene de poluare a mediului. Materialele utilizate vor fi ecologice, nepoluante 

şi se vor integra în mediul înconjurător. 

Impactul asupra apelor subterane se poate considera minor datorită genurilor de lucrări alese 

care nu împiedică transferul apei din râu în freatic şi invers. Impactul asupra aerului poate fi considerat 

minor. 

Datorită traficului rutier al utilajelor grele, în timpul executării lucrărilor, poluarea fonică va fi 

crescută. 



Impactul asupra solului poate fi considerat slab semnificativ, numai în zona carierelor de 

pământ. În vederea atenuării acestor efecte, carierele de pământ vor fi sistematizate la sfârşitul 

lucrărilor şi redate folosinţei iniţiale. 

 De asemenea, refacerea lucrărilor calamitate în timpul viiturilor va asigura protecţia 

localităţilor şi va permite refacerea locuinţelor avariate în condiţii de siguranț ă. 

 Din punct de vedere al impactului de mediu, lucrările propuse spre efectuare în zonele afectate 

de viiturile previn poluarea cursurilor de apă şi a apelor subterane ca urmare a inundaţiilor şi a 

efectelor asociate lor asupra calităţii ecologice a cursurilor de apă. 

 

    5. Alte informaţii 

         Nu au fost identificate. 

 

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) 

Fondurile necesare pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţiile din 

perioada Mai - Iunie  2012 sunt de 88.408 mii lei.  

- mii lei - 

Indicatori Anul curent Următorii 4 ani 
Media 

pe 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, 

din care: 

      

a) buget de stat, din acesta:       

(i) impozit pe profit       

(ii) impozit pe venit       

b) bugete locale:       

(i) impozit pe profit       

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:       

(i) contribuţii de asigurări       

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus,din 

care: 

88.408      

a) buget de stat, din acesta:       

Cap.70.01 Servicii şi dezvoltare public, locuinţe, 

mediu şi ape Nu este cazul    

  

Cap.74.01  Nu este cazul      



Protecţia Mediului 

b) bugete locale:       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri şi servicii       

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri si servicii       

3. Impact financiar, plus, din care: 88.408      

a) buget de stat 88.408      

b) bugete locale       

c) credite externe       

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor 

bugetare 

Nu este cazul      

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

Nu este cazul      

6.Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor si/sau cheltuielilor bugetare 

Nu este cazul      

     

7. Alte informaţii  

 

Secţiunea a 5-a.  Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri  normative necesare pentru aplicarea 

prevederilor proiectului de act normative: 

 

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. 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a 

actelor normative comunitare. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 



5. Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg angajamente. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

6. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

Secţiunea a 6-a. Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu 

organizaţii neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care 

a avut loc consultarea, precum şi a modului în 

care activitatea acestor organizaţii este legată 

de obiectul proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

3. Consultările organizate cu 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 

acte normative 

La elaborarea proiectului de act normativ s-au 

avut în vedere Procesele-Verbale privind 

pagubele produse lucrărilor hidrotehnice de 

viiturile din perioada mai – iunie 2012, 

aprobate de Prefecţii judeţelor, în calitate de 

preşedinti ai Comitetelor Judeţene pentru 

Situaţii de Urgenţă. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 

interministeriale, în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 

750/2005 privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

5. 1. Informaţii privind avizarea de către 

a) Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării  

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

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 privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ 

Pentru proiectul de hotărâre a fost îndeplinită procedura privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, prevăzută de  Legea   nr. 52/2003, acesta fiind publicat pe pagina de internet a 

Ministerului Mediului şi Pădurilor. 

 

 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi 

securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice: 

 

  -- Prezentul proiect de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

3. Alte informaţii   

 Nu au fost identificate. 

 

 

  Secţiunea a 8-a. Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile 

administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente: 

 

 

Implementarea măsurilor prevăzute în proiectul de act normativ, respectiv realizarea lucrărilor 

destinate prevenirii, înlăturării şi/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice 

periculoase în perioada mai –iunie 2012 la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivelor din 

domeniul public al statului, se va face de către Administraţia Naţională ,,Apele Române”, Fondul de 

intervenț ie contribuind cu suma de 88.408 mii lei din totalul necesar, distribuţia pe obiectivele de 

investiţii fiind prezentată în anexă. 

 

 

 

 



 

 

2. Alte informaţii :  

 Nu au fost identificate. 

             Faţă de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Hotărâre de Guvern privind 

suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Pădurilor  din Fondul de intervenț ie la 

dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru înlăturarea efectelor 

calamităţilor naturale produse de inundaţiile din perioada mai – iunie   2012,  pe care îl supunem 

examinării şi aprobării Guvernului. 
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