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 Condiții suplimentare Indice de secetă - umiditatea relativă a solului SWI   

(valabile de la 15 februarie 2022) 

  

 

Definirea termenilor 
 

SSM: Surface Soil Moisture (Umiditatea relativă la suprafața 

solului). Este conținutul relativ de apă din primii centimetri de sol 
și descrie cât de umed sau uscat este solul în stratul său superior. 
Acesta este exprimat ca un nivel de saturare între 0% și 100%, 
unde 0% este complet uscat și nu mai există apă în sol care să 
poată fi utilizată de culturile agricole, iar 100% este efectiv saturat 
și nu mai poate absorbi apa.  SSM este măsurat cu ajutorul 
senzorilor MetOP-B și MetOP-C ASCAT. Nu se fac măsurători la 
nivelul solului prin senzori ce se află montați pe suprafața solului. 
 
SWI-Valoarea zilnică: Valoarea zilnică a indicelui de umiditate 

din sol - Valoarea zilnică a indicelui de umiditate din sol este 
formată din măsurătorile SSM din ziua respectivă, precum și din 
măsurătorile SSM din zilele anterioare, exprimate ca valori 
relative care sunt ponderate exponențial în ordine 
descrescătoare. Rezultatul este exprimat ca valoare relativă la 
nivelul unei zile din perioada asigurată. 
 
T-value: Parametru model utilizat, care are o influență asupra 

ponderării exponențial descrescătoare a măsurătorilor SSM din 
ultimele zile în calculul valorii zilnice SWI curente și asupra 
cerințelor de calitate ale modelului SWI EODC. 
 
SWI-Valori de referință: media istorică a valorilor zilnice SWI pe 

parcursul perioadei de asigurare a culturilor agricole, exprimată 
ca valoare relativă pentru fiecare zi în parte. Termenul de istoric 
este definit ca fiind perioada cuprinsă între 2007 și anul anterior 
perioadei de asigurare curente.  
 
Abaterea zilnică relativă: Abaterea relativă a valorii zilnice SWI 

din anul curent față de valoarea de referință SWI din aceeași zi, 
exprimată în procente. În cazul în care valoarea SWI zilnică 
curentă este mai mare decât SWI de referință din aceeași zi, 
abaterea zilnică relativă în ziua respectivă este de 0%. 
 
Deficitul mediu: Valoarea medie rotunjită în numere întregi ca 

procent din toate abaterile zilnice relative pentru fiecare fază. 
 
Declanșator (Trigger): Pragul declanșator pentru o despăgubire 

în cazul în care deficitul mediu este atins sau depășit. 
 
Crop mask: definirea spațială a terenurilor arabile dintr-o UAT. 

 
UAT: Unitate Administrativ Teritorială 

 
Rezoluția spațială: Pentru fiecare UAT există o valoare pentru 

valoarea zilnică SWI din perioada asigurată, valori de referință 
SWI, abaterea zilnică relativă și deficitul mediu. Datele brute 
necesare în acest scop sunt disponibile într-o grilă de 0,5 km x 
0,5 km (un pixel).  
Aceste date sunt preluate din toate terenurile arabile, în funcție 
de crop mask la nivel de UAT ales. Fiecare valoare a unui pixel 
este ponderată în funcție de distribuția terenurilor agricole, 
conform crop mask. Din toate valorile ponderate, la nivel de pixel 
din interiorul unei UAT, se stabilește o valoare SWI prin metoda 
statistică denumită calculul medianei.  

 
Metoda de rezervă: O metodă de calculare a despăgubirii care 

se utilizează atunci când metoda prevăzută, bazată pe SWI, nu 
poate furniza un rezultat. 
 

EODC: EODC Earth Observation Data Centre for Water 

Resources Monitoring GmbH (EODC Centrul de observare a 
pământului pentru monitorizarea resurselor de apă) , Franz-Grill-
Straße 9, 1030 Viena, Austria. 

Articolul 1 
Gradul de acoperire al asigurării 

Österreichische Hagelversicherung - Versicherungsverein auf 
Gegenseitigkeit (Societate Austriacă de Asigurări pentru 
Grindină) - societate de asigurări mutuală reprezentată prin Agra 
Asigurări, Sucursala Bucureşti, Str. Siriului 6-8, 014354, Sectorul 
1, Bucureşti, autorizată de Autoritatea de Supraveghere 
Financiară (ASF) și înregistrată în Registrul Asigurătorilor din 
România sub nr. SA-DRA 707.3 / 04.04.2016, număr de ordine 
la Registrul Comerțului J40 / 7570 / 30.05.2016, CUI 36142529, 
numită în continuare Asigurător, îi despăgubește pe asigurați 
pentru daunele cauzate culturilor de porumb, soia, floarea 
soarelui și grâu de toamnă ce pot apărea în perioada de 
vegetație, pentru următorul risc: Indice de secetă - umiditatea 
relativă a solului SWI. 
Asigurarea poate fi încheiată în două variante: 

Varianta 1 (acoperire standard): Se acordă despăgubiri în cazul 
în care în urma atingerii sau depășirii deficitelor de umiditate 
relativă a solului definite, există și o pierdere de producție de cel 
puțin 20% din producția totală a culturii/ speciei asigurate. 
Franșiza aplicată este de 10% din suma asigurată pe parcelă sau 
pe partea de parcelă afectată. 

Varianta 2 (acoperire extinsă): Prin plata unui supliment de 
primă, se vor despăgubi doar daunele produse de deficitul mediu 
de umiditate, prin atingerea sau depășirea pragului declanșator/ 
Trigger, fără a lua în considerare pierdere de producție de cel 
puțin 20% din producția totală a culturii/ speciei asigurate. În 
acest caz nu se aplică nici o franșiză. 
 
Perioada de vegetație este împărțită în două faze pentru culturile 
de grâu de toamnă, porumb, floarea soarelui și soia. Perioada de 
începere și de încheiere a acoperirii, precum și durata fazelor 
individuale ale perioadelor de vegetație, valorile de declanșare 
(Trigger) și valorile de referință SWI sunt definite separat pentru 
fiecare UAT și pentru fiecare grupă de culturi asigurabile și sunt 
menționate de către Asigurător în cuprinsul suplimentului de 
asigurare și anexele acesteia. 
 
Baza de date pentru umiditatea relativă a solului este 
reprezentată de datele SWI primite de la EODC 

Datele privind 
umiditatea din sol 

SWI-date („ASCAT DIREX SWI 0.5 
km“) din EODC  

T-value 10 

Rezoluția spațială Localitate 

Crop mask Corine Landcover 2018 (Typ 211) 
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Rezoluția în timp zilnic 

Pentru calculul despăgubirii, se utilizează doar datele modelului 
"ASCAT DIREX SWI 0,5 km". Alte metode de calcul a umidității 
solului în parcelele asigurate nu au influență asupra calculului de 
despăgubire. Daunele cauzate de lipsa de umiditate relativă a 
solului înainte de atingerea pragului declanșator (Trigger) sau 
care depășesc valoarea despăgubirii maxime specificate în 
acest produs, nu sunt asigurate. 

Articolul 2 
Obiectul asigurării 

Obiectul asigurării îl constituie culturile solicitate de către 
Asigurat. Solicitarea se va face pentru fiecare cultură în parte, cu 
condiția ca întreaga suprafață cultivată cu aceeași specie să fie 
asigurată. 

Articolul 3 
Cerere, Acceptare, Începerea răspunderii 

1. Asigurarea se va solicita în scris, suplimentar asigurării 
împotriva grindinei din cadrul produsului “Agrar Basis” pentru 
cultura aleasă, completând un formular al Asigurătorului. 
Formularul se va completa integral și corect. Cererea pentru 
perioada asigurată curentă trebuie depusă în scris la Asigurător 
cu cel puțin 14 zile înainte de începerea primei faze de vegetație 
a culturii asigurate. 
2. Prima de asigurare este calculată depinzând de tariful valabil 
al localității selectate și nu depinde de amplasarea reală a 
suprafețelor. Asigurătorul va pune la dispoziția Asiguratului o 
listă cu toate UAT din Romania în formularul Cerere de Ofertă. 
Pentru fiecare supliment/ cultură, asiguratul trebuie să aleagă o 
UAT de tarifare în care se află majoritatea suprafețelor pe care 
le-a solicitat pentru asigurare sau o UAT de referință în cazul 
unor suprafețe foarte îndepărtate una de cealaltă.  
3. Răspunderea începe la o zi după data la care prima de 
asigurare a intrat în contul Asigurătorului, dar nu mai devreme de 
data începerii primei faze din cadrul perioadei de vegetație a 
culturii asigurate și a regiunii. 

Articolul 4 
Durata asigurării 

1. Contractele de asigurare se încheie pe un an calendaristic/ an 
agricol și încetează automat la expirarea perioadei asigurate. 

2. Perioada asigurată este anul calendaristic/ anul agricol. 

Articolul 5 
Încetarea răspunderii 

Răspunderea încetează la data la care se încheie faza a doua 
de vegetație a culturii asigurate pentru UAT aleasă.  

Articolul 6 
Suma asigurată 

Suprafețele asigurate, precum și suma asigurată pe hectar 
conform producției, sunt indicate în suplimentul de asigurare și 
pe anexele aferente. 
Suma asigurată pentru Indice de secetă - umiditatea relativă a 
solului SWI nu poate depăși suma asigurată pentru riscul de 
grindină din asigurarea de bază.  
Repartizarea sumei asigurate pentru fiecare cultură se 
efectueaza în funcție de fazele de vegetație după cum urmează: 
 

Cultura 
 

Repartizarea sumei asigurate în % 

Faza 1 Faza 2 

Culturi de primăvară 
(porumb, soia și 
floarea soarelui) 

35 % 65 % 

Grâu de toamnă 50 % 50 % 

 
 

 
 

Articolul 7 
Despăgubirea 

Despăgubirea se calculează pentru toate suprafețele unei culturi 
din cadrul Suplimentului, pe baza valorilor SWI aferente UAT 
alese. 
Despăgubirea se plătește atunci când se atinge sau se 
depășește pragul declanșator în faza respectivă. Valorile de 
despăgubire în cazul Indice de secetă - umiditatea relativă a 
solului SWI sunt menționate de către Asigurător în cuprinsul 

suplimentului de asigurare și pe anexele acesteia. Pentru 
calculul despăgubirii se vor utiliza numai datele SWI din EODC. 
Nu este permis un calcul bazat pe date din alte surse. 
 
În varianta 1 (acoperire standard) se acordă o despăgubire doar 
dacă pe lângă parametrii stipulați în suplimentul de asigurare și 
pe anexele aferente acestuia, în cazul unei evaluări în câmp, se 
stabilește un procent de daună de peste 20% pe întreaga 
suprafață cultivată cu aceeași cultură/ specie. În cazul în care 
parametrii nu au fost atinși, dar în urma evaluării în câmp 
pierderea de producție este mai mare de 20% pe întreaga 
suprafață cultivată cu aceeași cultură/ specie, nu se acordă o  
despăgubire.  
În varianta de asigurare 2 (acoperire extinsă), se acordă o 
despăgubire doar dacă parametrii stipulați în suplimentul de 
asigurare și pe anexele aferente acestuia au fost atinși sau 
depășiți, fără a fi necesară efectuarea unei evaluări în teren. 
Dacă parametrii trecuți în suplimentul de asigurare și pe anexele 
aferente acestuia nu sunt atinși, nu se acordă o despăgubire, 
chiar dacă pierderea de producție este mai mare de 20% pe 
întreaga suprafață asigurată cu aceeași cultură/ specie. În 
varianta de asigurare 2 (acoperire extinsă) nu este posibilă 
evaluarea de daune în teren. Prin excepție de la Condițiile 
generale de asigurare, pentru Suplimentul Indice de secetă - 
umiditatea relativă a solului SWI, nu este posibilă efectuarea unei 
noi constatări sau revizuiri sau o recalculare a decontului de 
daună.  
În cazul în care culturile asigurate sunt dăunate în mod repetat 
de grindină, furtună, ploi torențiale sau foc/incendiu pe parcursul 
aceleiași perioade de asigurare, despăgubirea acordată nu 
poate depăși suma de asigurare totală a culturii asigurate.   
 
Metoda de rezervă  

În cazul în care, la stabilirea valorilor SSM, la mai mult de 50% 
din totalul zilelor unei faze de vegetație se înregistrează date 
insuficiente datorate perioadelor de îngheț, nivelului ridicat al  
pânzei freatice sau a altor factori care fac imposibilă calcularea 
unui rezultat, se utilizează o metodă de calcul alternativă bazată 
pe deficitul de precipitații. Varianta 1 (acoperire standard), 
Varianta 2 (acoperire extinsă), Perioadele fazelor de vegetație, 
sumele asigurate pentru culturile respective și repartizarea 
sumei asigurate pentru aceste faze rămân neschimbate față de 
modelul de calcul al Indice de secetă - umiditatea relativă a 
solului SWI,  pe care se bazează contractul. 
 
În cazul în care valorile SWI nu sunt disponibile pentru mai mult 
de 50% din zilele unei faze, calculul despăgubirii pentru faza 
afectată se efectuează în conformitate cu următorul model: 
 
Asigurătorul furnizează, odată cu suplimentul de asigurare și 
anexele acestuia, punctul de referință geografic și valorile de 
referință pentru fiecare fază de vegetatie a UAT selectat de 
asigurat.  
În funcție de acest punct al UAT, calculul despăgubirii pentru 
fiecare fază de vegetație se va baza pe deficitul precipitațiilor 
totale pentru anul în curs raportat la media de referință a 
precipitațiilor din media multianuală istorică a aceleiași faze de 
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vegetație. Precipitațiile zilnice, atât în perioada de referință, cât 
și pentru anul în curs, care sunt mai mari de valoarea de 30 mm 
sunt limitate la 30 mm. Valorile zilnice ale precipitaţiilor măsurate 
în mm se referă la perioada de timp între ora 06:00 (UTC) a zilei 
în curs şi ora 06:00 (UTC) a zilei următoare. Baza de date 
utilizată la calculul acestor valori este furnizată  exclusiv de către 
Administrația Națională de Meteorologie prin Metoda Regression 
Kriging (estimarea spațio-temporală - date gridate, a parametrilor 
meteorologici la o rezoluție spațială de 1 km x 1 km pentru UAT 
ales). 
Despăgubirea pentru această metodă se face în conformitate cu 
tabelul următor: 

Deficit de 
precipitați
i 

Despăgubi
rea pe 
fază 

Deficit de 
precipitați
i 

Despăgubi
rea pe 
fază 

Deficit de 
precipitați
i 

Despăgubi
rea pe 
fază 

< 50% 0% 67% 29% 85% 49% 

50% 10% 68% 30% 86% 50% 

51% 11% 69% 31% 87% 51% 

52% 12% 70% 32% 88% 52% 

53% 13% 71% 33% 89% 53% 

54% 14% 72% 34% 90% 54% 

55% 16% 73% 35% 91% 55% 

56% 17% 74% 36% 92% 56% 

57% 18% 75% 38% 93% 57% 

58% 19% 76% 39% 94% 58% 

59% 20% 77% 40% 95% 60% 

60% 21% 78% 41% 96% 61% 

61% 22% 79% 42% 97% 62% 

62% 23% 80% 43% 98% 63% 

63% 24% 81% 44% 99% 64% 

64% 25% 82% 45% 100% 65% 

65% 27% 83% 46% 

  66% 28% 84% 47% 

 

În cazul în care valorile SWI sunt disponibile pentru cel puțin 50% 
din toate zilele pe fază, despăgubirea se bazează întotdeauna 
pe modelul SWI, fiind exclus calculul prin metoda de rezervă.  
Prin excepție de la Condițiile generale de asigurare, nu este 
posibilă efectuarea unei noi constatări sau revizuiri sau o 
recalculare a decontului de daună. Prin încheierea acestui 
produs de asigurare Indice de secetă - umiditatea relativă a 
solului SWI, părțile convin că pentru calculul despăgubirii se vor 
utiliza doar datele EODC, iar pentru metoda de rezervă, baza de 
date este constituită exclusiv din datele livrate de Administrația 
Națională de Meteorologie prin Metoda Regression Kriging 
(estimarea spațio-temporală - date gridate, a parametrilor 
meteorologici la o rezoluție spațială de 1 km x 1 km pentru UAT 
ales),  iar rezultatele calculelor sunt acceptate pe deplin și în 
totalitate. Despăgubirea acordată nu poate depăși suma de 
asigurare totală. 

Articolul 8 
Alte prevederi 

1. "Condițiile generale de asigurare" sunt valabile mutatis 
mutandis în măsura în care nu sunt modificate de prezentele 
”Condiții suplimentare Indice de secetă - umiditatea relativă a 
solului”. 

2. Prezentele „Condiții suplimentare Indice de secetă - 
umiditatea relativă a solului” împreună cu „Condițiile generale 
de asigurare” și suplimentul la polița de asigurare au fost 
semnate astăzi, la data de                            în original / fax / 
corespondență electronică. Pentru ultimele două cazuri, 
documentul listat are valoare de original. 

 
 

Semnătură 

Asigurat
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