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MOLDASIG ESTE ALĂTURI DE CLIENŢII SĂI
Asigurarea riscurilor de producţie
în agricultura Republicii Moldova
ASIGURAREA REPREZINTĂ un acord de voinţă (contract) între doua părţi: asiguratorul

și asiguratul prin care asiguratorul oferă asiguratului protecţie pentru riscurile pe
care și le-a asumat, obligându-se să acopere asiguratului contravaloarea daunelor
(suma asigurată) în caz de producere a acestor riscuri, în schimbul plăţii de către
asigurat a unei sume de bani.

Asigurările agricole joacă un rol
semnificativ în stimularea investiţiilor în
agricultură și în stabilizarea veniturilor
producătorilor agricoli. Agricultura nu
poate fi modernizată în absenţa unui sistem
complex și eficient de asigurări agricole.
Dezvoltarea sănătoasă a pieţei
presupune nu doar asigurarea
culturilor și animalelor împotriva
riscurilor catastrofale, ci schiţarea, întâi
de toate, a unor direcţii prioritare. Aceste
direcţii pot fi extinse la asigurarea
întregului patrimoniu al fermierilor,
acoperirea răspunderii acestora faţă de
terţe persoane sau a afacerilor acestora.
Cel mai important pas în acest
sens ar fi sprijinul financiar acordat
de stat producătorilor agricoli în
achiziţionarea produselor de asigurare
disponibile pe piaţă, dat fiind faptul că
acestea nu sunt chiar atât de accesibile
ca preţ pentru agricultori.

În acest sens, SIA MOLDASIG
este un partener de nădejde.
Pentru prima dată în Republica
Moldova, asigurările în agricultură au
fost specificate în Hotărârea de Guvern
nr. 1012 din 13 septembrie 2004 prin
care a fost aprobată Concepţia și scopurile
dezvoltării și consolidării pieţei asigurărilor
în Republica Moldova pe termen mediu
(anii 2004-2007). Printre mecanismele de
bază, documentul prevedea și elaborarea
unui model de organizare a asigurărilor
în agricultură, în baza lui fiind propuse
mai multe variante de organizare a
asigurărilor și a compensării pierderilor
cauzate de calamităţile naturale, atât
sub formă de ajutor direct din partea
statului (Franţa, Germania), cât și sub
formă de subvenţionare a primelor de
asigurare (SUA, Canada, Spania ș. a.).
Guvernul a acceptat a doua variantă,
aceasta dovedindu-se mai eficientă și nu
cade sub incidenţa restricţiilor asupra
dotării producătorilor agricoli de către
stat, impuse de Organizaţia Mondială a

Din păcate, în Republică sunt
asigurate doar circa 3% din suprafeţele
însămânţate anual, acest indice fiind
cu mult mai mic decât cel al ţărilor
dezvoltate.
În anul 2009, portofoliul de
contracte încheiate de către Secţia
Asigurări Agricole a SIA MOLDASIG a
inclus următoarele culturi agricole:

Cota parte a culturilor asigurate în anul 2009
de către SIA MOLDASIG, %

Comerţului. Asigurarea în agricultură, de
fapt asigurarea subvenţionată, a început
în anul 2005, odată cu adoptarea Legii
cu privire la asigurarea subvenţionată
a riscurilor în agricultură. Pentru a-i
determina pe agricultori să-și asigurare
riscurile ce pot periclita recolta, statul
își asumă o parte din cheltuielile pentru
asigurare.
La 8 iulie 2004, Parlamentul
Republicii Moldova a adoptat Legea nr.
243-XV Despre asigurarea subvenţionată
a riscurilor de producţie în agricultură.
Conform acesteia, statul se angaja să
acorde subvenţii la asigurarea culturilor
agricole (plantaţiilor) și animalelor
domestice.
Din bugetul de stat sunt
subvenţionate primele la asigurarea
următoarelor riscuri:
secetă
excesivă;
grindină;
furtuni de praf; îngheţuri de iarnă și
de primăvară; polignirea culturilor
agricole, în rezultatul vânturilor
puternice (furtunilor) însoţite de ploi
torenţiale; inundaţii.
Cuantumul subvenţiei primelor de
asigurare constituie:
- 60% din valoarea acestora – pentru
asigurarea plantaţiilor multianuale și
recoltei acestora, sfeclei de zahăr și
legumelor;
- 50% din valoarea acestora –
pentru asigurarea celorlalte culturi și
a animalelor (păsărilor) domestice.
În
prezent,
SIA
MOLDASIG
propune agricultorilor condiţii pentru
asigurarea culturilor agricole, practic,
de toate riscurile cauzate de calamităţile
naturale și accidente, iar a animalelor
– de pierea sau de sacrificarea la
necesitate în rezultatul bolilor,
calamităţiolor naturale, accidentelor.
Pe parcursul anilor 2005-2009,
compania MOLDASIG a asiguratsubvenţionat următoarele suprafeţele
de culturi agricole asigurate:

Suprafeţele principalelor
culturi agricole asigurate
subvenţionat de către SIA MOLDASIG
în anii 2005-2009

riscuri asigurate în parte, realizat de
SIA MOLDASIG, depășește mărimea
primelor de asigurare încasate, însă,
pe toate riscurile pentru perioada
respectivă acest indice nu depășește
75%.
Departamentul Asigurări Agricole
al SIA MOLDASIG încheie contracte de
asigurare facultativă a inventarului,

Drept indice important al încrederii
faţă de asigurător, de care depinde
nivelul de dezvoltare a asigurărilor,
servesc nu doar produsele calitative și
tarifele atractive, dar și regularizarea
calitativă a daunelor.
Roada culturilor agricole afectate de
riscul „secetă excesivă” se despăgubește
cu până la 70%, iar pentru riscul
„grindină” – cu până la 80% din costul
roadei necăpătate, în raport cu cea
luată la asigurare.
În cazul culturilor agricole asigurate
de riscurile „îngheţuri de iarnă” și
„îngheţuri de primăvară”, MOLDASIG
achită toate cheltuielile efectuate, însă
nu mai mult de 30% din suma asigurată;
în cazul plantaţiilor multianuale – până
la 70% din suma asigurată; în cazul
animalelor (păsărilor) și a tehnicii
agricole – până la 90% din pagubă.
Pe parcursul ultimilor doi ani,
nivelul despăgubirilor pe unele

tehnicii
agricole
și
utilajului
tehnologic:
contra
deteriorării
sau distrugerii în urma arderii
necontrolabile, accidentelor rutiere
și accidentelor produse în perioada
de păstrare și exploatare. Tarifele se
stabilesc în funcţie de tipul tehnicii și
condiţiile de păstrare și exploatare a
acesteia.
Recent, SIA MOLDASIG a demarat
campania de toamnă de a asigura
culturile agricole pentru roada anului
2011. SIA MOLDASIG asigură culturile
de câmp (grâul, orzul și rapiţa de
toamnă) și culturile multianuale
(recolta, plantaţiile, pepinierele).
Vă prezentăm mai jos calculele
aproximative a primei de asigurare și
a despăgubirii de asigurare la 1 ha a
roadei culturilor asigurate în anul 2010
pentru roada anului 2011. În calcul
au fost luate roada medie și preţurile
medii din Republica Moldova:

Calculul primelor de asigurare subvenţionată a recoltei culturilor agricole la 1 ha
(culturi de toamnă şi multianuale – principalele riscuri)
Grindină
Secetă excesivă
Îngheţ de iarnă
Îngheţ de primăvară
Costul
Prima de
Suma
Prima de
Suma
Prima de
Suma
Prima de
Suma
Roada
roadei
asigurare, maximală asigurare, maximală asigurare, maximală asigurare, maximală
Culturi
asigurată, (suma de achitată a despă- achitată a despă- achitată a despă- achitată a despăasigurate
kg/ha
asigurare), de către gubirii de de către gubirii de de către gubirii de de către gubirii de
lei/ha
Asigurat asigurare Asigurat asigurare Asigurat asigurare Asigurat asigurare
(lei)

(lei)

(lei)

(lei)

(lei)

(lei)

(lei)

(lei)

7500

150

6000

263

5250

94

2250

-

-

2500

5000

125

4000

175

3500

125

1500

-

-

Rapiţă de
toamnă

2000

6000

180

4800

210

4200

180

1800

150

1800

Fructe

7000

14000

392

9800

-

-

280

5600

448

5600

Struguri

6000

15000

360

10500

-

-

420

6000

420

6000

Grâu de
toamnă

3000

Orz de
toamnă




La asigurarea a două și mai multe riscuri se acordă reduceri.
SIA MOLDASIG asigură și alte culturi agricole, plantaţii multianuale,
animale (păsări) domestice, precum și tehnica (inventarul agricol).

Vă atenţionăm asupra termenilor restrânși de încheiere
a contractelor de asigurare a culturilor de toamnă cu subvenţionarea
primelor de asigurare (culturile de câmp – până la 30.11.10,
plantaţiile multianuale – până la 31.12.10)!

