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Abordarea integrată la nivelul PNS
privind managementul riscului

 Finanțarea din FEADR a intervenției privind subvenționarea primei de asigurare;

 Instrumente de gestionare a riscurilor finanțate din intervențiile sectoriale din Pilonul
I pentru sectorul legume-fructe și sectorul vitivinicol;

 Prioritizarea, în cadrul intervențiilor privind investițiile finanțate din FEADR, a
solicitanților care utilizează instrumente de gestionare a riscului;

 Acțiuni de formare și consiliere a fermierilor cu privire la importanța utilizării unor
instrumente de gestionare a riscului la nivelul fermei, finanțate din FEADR.
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Instrumente de gestionare a riscului
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ALOCARE - 50.000.000 €

OBIECTIV SPECIFIC OS1- sprijinirea veniturilor viabile ale fermelor și a rezilienței sectorului agricol în
întreaga Uniune pentru a spori diversitatea agricolă și securitatea alimentară pe termen lung, precum și
pentru a asigura durabilitatea economică a producției agricole în Uniune

INDICATOR DE REALIZARE – Număr de unități acoperite de instrumente de gestionare a riscurilor care
beneficiază de sprijin în cadrul PAC

INDICATOR DE REZULTAT – Ponderea fermelor agricole acoperite de instrumente de gestionare a
riscurilor care beneficiază de sprijin în cadrul PAC



Condiții de eligibilitate
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Beneficiari eligibili – fermierii activi

Condiții de eligibilitate:

 Fermierul a încheiat un contract de asigurare pentru producția agricolă şi a plătit integral
prima de asigurare în cuantumul prevăzut în contract

 Contractul de asigurare acoperă cel puţin unul din riscurile eligibile



 Contractul de asigurare prevede acoperirea pierderilor care depășesc un prag de cel puțin 20% din
producția medie anuală a fermierului stabilită la nivel de sector de activitate:

- pentru contractele de asigurare care dau posibilitatea acoperirii unor pierderi mai mici de 20%, prima
de asigurare eligibilă se raportează la condiţia menţionată mai sus;

- producția medie anuală a fermierului se stabilește pe o perioadă de trei ani anterioară sau ca medie
a trei ani bazată pe cei cinci ani precedenți, cu excepția celei mai mari și a celei mai mici dintre
valori;

- în cazul fermierilor fără istoric al producţiei, producţia medie anuală se stabileşte de către
societățile de asigurare ca medie a zonei pe baza datelor disponibile de la fermierii din zona
limitrofă, aflați în portofoliul acestora, coroborate cu alte criterii legate de condițiile pedoclimatice,
varietatea culturilor, etc.
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Condiții de eligibilitate
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Condiții de eligibilitate

 Contractul de asigurare prevede o metodologie de calculare a pierderilor:

- fie pe baza evidenţelor contabile ale fermierilor şi a expertizei tehnice a
asiguratorului pentru constatarea daunei,

- fie pe bază de indici de producţie, dacă societățile de asigurare dispun de această
metodologie;

Prin cadrul național de implementare a PNS  vor fi reglementate prevederile obligatorii 
din contractul de asigurare, precum și regulile privind utilizarea metodologiilor bazate 
pe indici de producție.

 Contractul de asigurare conţine prevederi privind evitarea supracompensării
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Riscuri eligibile: 

• fenomene climatice nefavorabile, respectiv: secetă, arșiță, inundații, grindină, îngheț,
ploi torențiale sau ploi excesive și de lungă durată;

• boli ale animalelor;

Intensitatea sprijinului:   70% din costurile eligibile 
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Cheltuieli neeligibile:

 contractele de asigurare pentru producţia viticolă sau cele din sectorul legume fructe
pentru acei fermieri care fac parte din Organizaţii de producători care aplică Intervenţia
sectorială specifică;

 primele suplimentare în cazul unor prevederi ale contractelor de asigurare care dau
posibilitatea acoperirii şi a unor riscuri neeligibile şi/sau a unor pierderi mai mici de 20%;

 primele de asigurare rezultate din recalcularea suprafețelor, în cazul contractelor de
asigurare în care suprafața nu este actualizată.
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