
CONTRIBUȚIA FONDURILOR EUROPENE LA 
ACOPERIREA RISCURILOR ÎN AGRICULTURĂ:

ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA 
FONDURILOR MUTUALE ÎN AGRICULTURĂ



PERIOADA DE PROGRAMARE 2014-2020

ACORDUL DE PARTENERIAT

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

• Transpunerea la nivel național a obiectivelor 

Strategiei 2020

• Document programatic care stabilește strategia și 

prioritățile României pentru utilizarea fondurilor 

Europene Structurale și de Investiții

Set de măsuri pentru sprijinirea agriculturii și 

dezvoltării rurale (14 măsuri):

•Măsuri de investiții

•Măsuri de plați compensatorii pe suprafață

Alocare totală 2014-2020: 9,85 mld. Euro (UE+RO)
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OBIECTIVELE PNDR 2014 – 2020

1. Transferul de cunoștințe și inovare;

2. Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității

agriculturii;

3. Organizarea lanțului alimentar și managementul riscului;

4. Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care

sunt legate de agricultură și silvicultură;

5. Utilizarea eficientă a resurselor, trecerea către o economie

cu emisii reduse de carbon și rezistență la schimbările

climatice;

6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a

dezvoltării economiei în zonele rurale.
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MĂSURI DE GESTIONARE A RISCULUI 

Baza legală: Regulametul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European

și al Consiliului – Măsuri de sprijin pentru managementul

riscurilor în agricultură (Fond Mutual)

Alocare PNDR 2014-2020: 235,29 mil euro (UE+buget național)

Perioada de aplicare: 2014-2023

Obiectul sprijinului: Contribuție la constituirea si funcționarea

Fondurilor mutuale pentru agricultură

Definiția Fondului mutual: Sistem acreditat de statul membru în

conformitate cu dreptul intern care permite fermierilor afiliați să încheie

o asigurare prin care se acordă plăți compensatorii pentru pierderi

economice cauzate de producerea anumitor evenimente reglementate

prin Regulamentul nr. 1305/2013 (art. 36 și 38).

Fondul Mutual pentru agricultură ≠ Fond mutual de investiții
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RELAȚIA CU SISTEMUL DE ASIGURĂRI

Sprijinul public pentru Fondul Mutual vizează plata despăgubirilor către fermieri

pentru pagubele produse în agricultură în urma evenimentelor neasigurate de

societățile de asigurări.

Riscuri acoperite prin măsura privind Fondul mutual:

1. Fenomene climatice nefavorabile

• înghețul;

• seceta;

• inundațiile;

2. Boli ale animalelor

• boli specificate în lista stabilită de Organizația Mondială pentru Sănătatea

Animalelor sau în Anexa la Decizia Consiliului (CE) 470/2009;

3. Organisme de carantină dăunatoare plantelor

• organisme dăunătoare listate în anexele H.G. nr. 563/2007;

4. Incidente de mediu

• apariția specifică a poluării, a contaminării sau a degradării în calitatea mediului

legate de un eveniment specific și cu o extindere geografică limitată.
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TIPUL SPRIJINULUI ACORDAT FONDULUI MUTUAL

Contribuții din fonduri publice acordate fondurilor mutuale pentru:

I. Compensațiile financiare plătite fermierilor pentru pierderile

economice cauzate de evenimentele prevăzute în PNDR.

II. Rambursarea cheltuielilor administrative aferente înființării fondurilor

mutuale, alocate într-un mod degresiv pe o perioadă de maximum trei

ani;

III. Dobânzile aferente împrumuturilor comerciale contractate de

fondurile mutuale, cu scopul de a plăti compensațiile financiare

fermierilor în situații de criză.

INTENSITATEA SPRIJINULUI PUBLIC

Maximum 65% din cheltuielile eligibile 

(compensații plătite, cheltuieli de înființare, dobânzi)

Posibilitatea plafonării sprijinului acordat fondurilor mutuale în funcție de

fondurile disponibile în cadrul măsurii din PNDR.
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CONDIȚII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI PUBLIC

Condiții de eligibilitate a fondurilor mutuale cf. Reg. nr. 1305/2013:

• fond acreditat de autoritatea competentă în conformitate cu legislația

națională;

• politică transparentă privind plățile vărsate în fond și sumele retrase

din acesta;

• norme clare privind atribuirea responsabilităților legate de eventualele

datorii realizate;

• capitalul social inițial format exclusiv din cotizațiile fermierilor înscriși

în fond; nu se va face nicio contribuție financiară din fondurile publice

la capitalul subscris inițial;
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CONDIȚII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI PUBLIC

Condiții privind eligibilitatea compensațiilor cf. Reg 1305/2013:

• Recunoașterea oficială de către autoritatea națională competentă a

producerii fenomenului care dă naștere dreptului la plata compensațiilor;

• Beneficiarul compensației trebuie să fie membru al fondului mutual și să

fie fermier activ;

• Pierderea producției trebuie să fie de minimum 30% din producția medie

anuală a fermierului în perioada de trei ani imediat anterioară sau într-o

perioadă medie de trei ani bazată pe perioada imediat anterioară de cinci

ani, excluzând valorile minime și maxime;

• În cazul compensațiilor acordate pentru boli ale animalelor și plantelor și

infestarea cu dăunători, fermierul trebuie să fi adoptat măsurile

preventive și/sau de reducere a efectelor evenimentului prevăzute de

legislația în vigoare.

• Evitarea supracompensării ca urmare a combinării acestei măsuri cu alte

instrumente de sprijin publice sau cu sisteme private de asigurări.
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ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA FONDURILOR MUTUALE ÎN RO

Baza legală: O.U.G. nr. 64/2013 aprobată cu modificări și completări prin

Legea nr. 2/2014

Definiția fondului mutual: organizație neguvernamentală deschisă, apolitică,

fără scop patrimonial, cu personalitate juridică, care se înființează, se

organizează și funcționează în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000

cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin

Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Condiții de acreditare de către MADR:

 capacitate de expertiză tehnică;

 capacitate de gestiune financiară;

 membri care exploatează peste 20% din suprafața agricolă a României,

sau echivalentul în UVM (unitate vită mare)/ha al animalelor deținute;

 un program de prezentare a activității pentru o perioadă de 3 ani de la

data depunerii cererii de acreditare.
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SUPRAFATA AGRICOLA A ROMANIEI 

Total - 13,3 milioane de hectare utilizate împărțite în:

• 8,3 milioane ha de teren arabil;

• 4,5 milioane ha pășuni și fânețe;

• 0,3 milioane ha culturi permanente;

• 0,2 milioane ha grădini familiale.

STRUCTURA EXPLOATAȚIILOR

Exploata

ții

Vegetale

Sub 10 

ha

10–100 

ha

100-500 

ha

500-

1.000 ha

1.000-

5.000 ha

5.000-

10.000 

ha

Peste 

10.000 

ha

Suprafață 2.775.820 1.863.555 2.247.822 1.222.454 1.439.369 171.210 165.550

Capete 1-2 3-9 10-29 30-49 50-99 Peste 

100

Ferme de bovine 73,73% 23,65% 2,08% 0,29% 0,17% 0,09%
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Capete 1-2 3-9 10-49 50-199 Peste 200

Ferme de ovine 17,36% 46,53% 23,28% 9,28% 3,56%

Capete 1-2 3-9 10-49 50-199 Peste 200

Ferme de caprine 60,15% 28,37% 8,47% 2,73% 0,27%

Capete 1-99 100-999 1.000-4.999 5.000-

49.000

Peste 

50.000

Ferme de păsări 59,86% 1,68% 0,21% 2,69% 35,56%

Capete 1-2 3-9 11-49 50-999 Peste 1000

Ferme de porci 32,65% 23,01% 8,87% 1,87% 33,60%
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TEME DE DISCUȚIE

 Asigurarea viabilității funcționării fondului mutual în condițiile unor

contribuții limitate din fondurile publice:

 îmbunătățirea și completarea normelor și procedurilor de acreditare;

 mecanisme care să asigure viabilitatea fondului mutual pe termen lung.

 Despăgubirea de către societățile de asigurări a pagubelor produse în

agricultură de producerea unor incidente de mediu.

 Metode de cuantificare a pierderii de producție:

 Costuri de producție vs. Valoarea producției;

 Raportare la modalitatea de stabilire a primelor/daunelor în cazul asigurărilor.

 Stabilirea pierderii de producție medii anuale a fermierului:

 Raportare la date istorice pe ultimii trei/cinci ani;

 Sistem de indecsi.

 Colaborarea cu societățile de asigurări pentru evitarea supracompensării.
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VĂ MULȚUMESC!
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