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București,  04.02.2022 

 

Către: 
MADR  

În atenția 

Domnului Ministru Adrian-Ionut CHESNOIU 

Domnului Secretar de Stat Sorin MOISE 

Doamnei Director AM PNDR – Dana REBEGA 

 

Subiect 
Fișa intervenției Contribuții financiare la Fondul național de sprijin 

al fermierilor afectați de pierderi ale producției agricole 

 

Stimate domnule Ministru,  

Stimate domnule Secretar de Stat,  

Stimată doamna Director,  

Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din Romania – LAPAR, în urma participării 

la dezbaterea organizată de către MADR cu mediul asociativ în cadrul consultărilor pentru PNS din 

03.02.2022, respectiv ședința  SGL 1.1 - Plăti directe  și  SGL 1.3 Intervenții în domeniul agricol - 

finanțate din Pilonul II PAC (măsuri de investiții și alte intervenții în domeniul agricol),  

transmitem poziția LAPAR privitoare la aceste subiecte.  

Ca urmare a intervenției domnului ministru Adrian Ionut Chesnoiu s-a reținut printre altele că 

există un pericol major ca firmele de asigurări să-și limiteze drastic expunerea în zona asigurărilor 

agricole, riscul mergând până la retragerea acestora din piață, iar pentru aceasta MADR dorește 

implementarea unui sistem de asigurări tip PAID gestionat de către acesta. 

 

Mai mult, pentru alimentarea acestui sistem se dorește reținerea automată a unei contribuții 

de 3% din plățile directe care se vor efectua către fermieri în perioada următorului exercițiu bugetar, 

procent maxim admis prin Reg. CE nr 2115/2021 la art. 19, la care se dorește adăugarea unor alte 

sume, atât din fondurile europene (din FEADR) cât și din  fonduri de la bugetul de stat. 

 

Cu această ocazie s-au mai exprimat și alte formule de către organizații din mediul asociativ 

dintre care reținem poziția organizației ANAMOB de transformare a Fondului de Garantare a 

Creditului Rural în societate care să gestioneze acest sistem - FNS, iar acest fond poate fi 

transformat inclusiv în fond mutual dacă se consideră necesar. 

 

Trebuie reținut că LAPAR, dar și alte organizații profesionale cum ar fi Asociația Forța 

Fermierilor, și-au exprimat rezervele de principiu asupra modului în care se va gândi și implementa 
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acest proiect în condițiile în care informațiile prezentate de către MADR pe acest subiect, care le 

considerăm destul de generale, fiind mai mult o descriere de intenție, departe de ce ar trebui să 

reprezinte o prezentare în cadrul unei fișe de intervenție a unei măsuri care se propune a fi 

implementate. 

 

Având în vedere acest context LAPAR dorește să-și precizeze poziția de principiu în legătură 

cu aceste subiecte, urmând apoi să argumenteze poziția adoptată. 

 

CONCLUZII GENERALE 
 

 LAPAR a propus, susține și este de acord cu orice inițiativă de realizare a unui sistem de 

management al riscului pornind de la principiul încheierii unor polițe de asigurare de către 

fermieri într-un sistem de contribuții obligatorii de tipul PAID (sistemul de asigurări 

obligatoriu al locuințelor la dezastre naționale). Aici înțelegem să susținem inclusiv intenția 

domnului ministru Adrian Ionut Chesnoiu, atâta timp cât și domnia sa asta a vrut să exprime.  

 

 LAPAR înțelege și susține că acest sistem PAID trebuie să asigure, în baza unei contribuții 

fixe, o despăgubire de bază, limitată la o valoare maximă admisă corelată cu gradul de 

daună, pentru o serie de riscuri catastrofice, așa cum vor fi definite. Pentru cei care doresc 

să își asigure riscurile la valori mai ridicate, o vor putea face în baza unor asigurări 

facultative. (Ex: În cazul asigurărilor PAID pentru locuințe, valoarea maximă despăgubită 

este de echivalent 50.000 euro. Pentru valori mai mari se pot încheia separat polițe facultative 

care vor despăgubii de la 50.000 euro până la valoarea maximă asigurată.) 

 

 LAPAR  solicită pe această cale, constituirea de către MADR a unui nou grup de lucru, cu o 

tematică clară și prestabilită, separată între sectorul vegetal, zootehnic și horticultură 

(legume, fructe, vie) deoarece tematica riscurilor este diferită, unde sistemul de lucru să fie 

bazat în prima fază pe dezbateri între reprezentații MADR și fiecare organizație participantă, 

după care MADR să prezinte scheletul acceptat și asumat pe care dorește să dezvolte sistemul, 

moment în care discuțiile se pot derula cu toate organizațiile participante. 

 

 LAPAR susține în continuare derularea măsurii 17.1 privitoare la decontarea parțială a 

polițelor de asigurare, dar solicită reducerea birocratizării excesive a măsurii, care crează 

încă mari probleme în accesarea măsurii de către fermieri, dar și un volum imens de lucru și 

în mare parte inutil pentru AFIR. 

 

 LAPAR nu este de acord să susțină nici un fel de sistem de management al riscului bazat pe 

organizarea unui FOND MUTUAL, în condițiile în care legislația care există la acest 

moment nu oferă suficiente garanții privitoare la modul de funcționare și gestionare al 

acestuia. Mai mult, nu avem cunoștință despre o propunere care să prezinte o strategie 

argumentată solid în privința modului cum s-ar putea face un FOND MUTUAL într-adevăr 

benefic pentru realizarea acestui deziderat. 
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 LAPAR nu dorește să acorde un CEC în alb nici unei autorități de stat, fără un angajament 

clar din partea acesteia, asumat și scris, prin care se stabilește fără echivoc direcția către care 

se va duce procesul decizional și se asuma obligația ca acest parcurs să nu fie apoi deturnat 

către alte formule total diferite de cea inițială  

 

ARGUMENTAȚIE PENTRU SUSȚINEREA CONCLUZIILOR PREZENTATE 
 

Legat de modul de gestiune a fondurilor pentru managementul riscurilor avem următoarele 

prevederi în Regulamentul UE nr 2215/2021, pe care dorim a le analiza din prisma următoarelor 

aspecte: 

 

I. Normele din Regulament se refera la două tipuri de instrumente, prevăzute în art. 76 de mai 

jos, respectiv : 

(a)contribuții financiare la plata primelor din cadrul sistemelor de asigurare; 
(b)contribuții financiare la fondurile mutuale, inclusiv pentru costul administrativ aferent instituirii acestora. 

 
OPINII LAPAR: 
 

 În opinia noastră organizarea unui sistem PAID pentru agricultură s-ar include în ”alte 

instrumente”, dacă MADR renunță la idea de a implica firmele de asigurări în acest proiect, dar 

această eventuală gândire ne va face să credem că sistemul nu va fi funcțional. 

 Dacă MADR v-a dori să includă și firmele de asigurări în acest proiect (ceea ce noi recomandăm 

cu tărie), atunci credem că ar trebui să se bifeze în fisă la ”asigurări”, iar la observații să se 

prezinte cele două formule, polița PAID obligatorie și polița facultativă de asigurări. 

 

II. Teoretic se pot lua în calcul si alte instrumente, dar nu este clar tipul și natura lor, dacă 

trebuie sau nu avizate de Comisie. Totuși pornind de la idea că PNS trebuie aprobat de 

Comisie, se înțelege că și orice este general prezentat, ar trebui la fel aprobat de aceasta. 

 

Articolul 76 din Reg. UE 2215/2021 

Instrumente de gestionare a riscurilor 

(1) Statele membre pot acorda sprijin pentru instrumente de gestionare a riscurilor în condițiile 

prevăzute în prezentul articol și specificate mai în detaliu în planurile lor strategice PAC. 

 (3) Statele membre pot acorda sprijin, în concordanță cu evaluarea lor privind nevoile pe care le au, 

pentru diferite tipuri de instrumente de gestionare a riscurilor, inclusiv instrumente de stabilizare a 

veniturilor, și, în special,: 

(a)contribuții financiare la plata primelor din cadrul sistemelor de asigurare; 

(b)contribuții financiare la fondurile mutuale, inclusiv pentru costul administrativ aferent instituirii 

acestora. 
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OPINII LAPAR: 
 

 Pe lângă observațiile anterior enunțate, credem că trebuie ținut cont și de faptul că prin 

articolul prezentat mai sus, Comisia Europeană își rezervă dreptul de a se pronunța 

ulterior pentru orice alt tip de instrument care nu este bazat pe asigurări sau fond 

mutual. Bifarea poziției de asigurări va elimina acest risc. 

 Tot pe baza acestei recomandări se pot defini sumele care vor sta la baza organizării 

acestui sistem, ca și contribuții din FEADR. 

 

 

III. Conform articolului nr. 19 din Reg. 2115/2021 statele membre pot retine 3% din plățile 

directe, dar asta nu înseamnă ca se impune regula in mod automat în baza Regulamentului, 

ci de fapt se precizează că CE nu se opune la acest lucru, iar dacă se aplică, se face pentru toți 

fermierii sau pentru nici unul. Deci, se prevede implicit că se aplică legislația națională în 

acest sens. 

 
,,Contribuția la instrumente de gestionare a riscurilor 
Prin derogare de la articolul 44 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2021/2116, un stat membru poate decide să 

aloce până la 3 % din plățile directe care urmează să fie plătite unui fermier pentru contribuția fermierului la 

un instrument de gestionare a riscurilor. 
Statele membre care decid să utilizeze această dispoziție o aplică tuturor fermierilor care primesc plăți directe 

într-un an dat.” 

OPINII LAPAR: 
 

 De reținut că prevederea Regulamentului spune în fapt că Comisia Europeană nu este 

contra acestei contribuții, dar articolul nu poate ține loc de prevedere națională. Deci se 

impune realizarea unei legislații naționale care să clarifice dreptul de reținere a acestor 

sume pentru plata unor polițe PAID. 

 Este foarte important de a se gândi complementar cum se poate mări această contribuție, 

fiindcă o poliță care va avea un cost de circa 5 euro/ha nu va putea asigura un nivel de 

despăgubire decent și care să convingă asupra utilității organizării acestuia. 

 Credem că trebuie analizata introducerea unei proceduri foarte decise de implementare a 

acestui sistem, iar contribuția de 3% să fie parte a unei contribuții mai mari si mai 

realiste pentru organizarea acestui. Toată contribuția necesară derulării acestui sistem 

trebuie definită ca obligatorie și care în caz de nerespectare să atragă sancțiuni (ex: fără 

poliță nu poate primi despăgubiri de la stat, sau nu pot accesa ajutoare de stat, poate 

suporta amenzi, etc) 

 Nu în ultimul rând, trebuie să avem în vedere că un cost pe piața asigurărilor pentru un 

risc catastrofic ca seceta este de circa 15-40 euro/ha, în funcție de mai mulți factori. Deci 

va fi dificil să se gândească ceva serios doar cu o participare de 3-5 euro/ha chiar și în 

cazul unei dispersii naționale. 
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 Trebuie gândit să putem uniformiza suma pe toți fermierii, fiindcă dacă procentul de 3% 

se aplică pe total plăți directe, atunci suma nu va fi egală, având ferme care primesc plăti 

redistributive și alți care nu primesc, la fel si la ecoscheme. In acest caz vom avea valori 

colectate diferite, deci și valoarea despăgubită va fi foarte variabilă. 

 

IV. Gestionarea banilor reținuți din plățile directe pot fi făcută după opinia noastră într-o singura 

formulă, o formulă privată, dar în Consiliul de supraveghere să participe MADR, ASF, firmele 

de asigurări și organizațiile fermierilor.  

 
OPINII LAPAR: 
 

 Gestionarea fondurilor colectate prin contribuția fermierilor nu pot fi  realizată de 

MADR nici direct si nici prin intermediul unor agenții subordonate gen AFIR sau APIA, 

deoarece conform legii aceste autorități de stat nu pot face acte de comerț cu bani privați. 

 Modificarea legislației pentru a se permite acest lucru nu cred ca va trece de avizul Min 

Finanțelor, fiindcă ar însemna modificarea principilor fiscale si implicit a Codului Fiscal 

in ansamblu, ceea ce nu credem a fi posibil si nici recomandabil. 

 Aceste contribuții sunt ale fermierilor, deci sunt de drept privat, iar gestionarea poate fi 

făcută doar în baza unei societăți comerciale unde statul poate fi cel mult acționar, lucru 

pe care îl recomandam si susținem, fiind in opinia noastră singura modalitate viabila prin 

care se poate face implementarea acestui sistem. 

 

 

V. Căile de realizare a acestui PAID AGRICOL in opinia noastră înseamnă parcurgerea 

următorilor pași: 

 

 Constituirea unui grup de lucru cu participare următoarelor structuri: 

a. MADR 

b. ASF 

c. UNSAR 

d. Organizațiile profesionale ale fermierilor 

 

 Stabilirea legislației privitoare la modul de organizare a structurii juridice a PAID 

AGRICOL. 

a. Organizarea juridica a PAID-ului agricol, modul de constituire, desființare, etc. 

b. Procedurile de organizare a Consiliului de Administrație si a Consiliului de 

supraveghere. 

c. Procedurile de avizare si acreditare a PAID agricol de către ASF si MADR. 

d. Procedurile de funcționare.  

e. Definirea evenimentelor catastrofice asigurate. 
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f. Definirea modalităților in care acest PAID poate oferi si polițe facultative pentru alte 

riscuri asigurate 

g. Principiile de organizare a strategiei de asigurare – valori prime si valori asigurate in 

mod obligatoriu. 

h. Procedurile de evaluare si despăgubire a evenimentelor asigurate. 

i. Definirea modului de constituire a structurii logistice si administrative de funcționare 

si modul de constituire a bugetului si modul de asigurare a acestuia. 

j. Procedurile de reasigurare a PAID. 

k. Procedura de gestionare a formelor de capital financiar.  

l. Alte proceduri de lucru si evaluare. 

 

 Organizarea structurii administrative a PAID-ului agricol 

a. Acționarii – firmele de asigurări 

b. Consiliul de administrație – persoane acreditate de ASF la propunerea firmelor de 

asigurări care sunt acționari 

c. Consiliul Supraveghere – firmele de asigurări, MADR, ASF, organizațiile fermierilor, 

locuri stabilite prin lege. 

 

 Realizarea procedurilor efective de funcționare conform legislației. 

 

 Implementarea proiectului in mod concret – realizarea societății efective si demararea 

activității. 

 

 

Consideram în final că LAPAR poate fi un partener activ în acest proiect, cât timp acest 

deziderat este asumat clar și într-un pachet unitar de către toți participanții la acest demers, în special 

de către MADR ca autoritate decidentă, care să ducă la așezarea strategica a agriculturii românești. 

 

Dar, în același timp, respingem asumarea oricăror angajamente care nu sunt clar definite și sunt 

bazate doar pe o declarație de intenție, dar fără suficiente elemente care ne-ar putea ajuta să ne 

edificăm asupra intențiilor celui care inițiază și decide asupra acestor măsuri. 

 

Rămânem disponibili pentru detalii suplimentare, ori de câte ori acestea sunt necesare. 

 

 

Cu deosebita consideratie, în numele membrilor LAPAR, 

Liliana PIRON – Director Executiv 


