
CONDIŢII de acordare a COMPENSĂRII pentru nerăsărire la RAPIŢA de 

TOAMNĂ DONAU SAAT 

Sezon: 2020 – 2021 

 

COMPENSARE nerăsărire: SECETĂ sau CRUSTĂ 

- Data limită semănat: 05.10.2020 

- Data limită răsărire: 25.10.2020 

- Constatare calamitate pâna la 31.10.2020 

Număr de plante răsărite pentru acordarea Asigurării de SECETĂ sau CRUSTĂ: 

➢ număr plante răsărire = sub 20 plante/mp 

COMPENSARE acordată şi documentele necesare: 

- seminţe de floarea soarelui sau grâu de primăvară (la alegere) 

- compensarea se face ha pe ha 

- hibridul sau soiul acordate se vor stabili de către Donau Saat ulterior 

- livrarea seminţelor pentru compensare: până la 31 ian. 2021 pentru grâu de primăvară si până la 

31 mar. 2021 pentru floarea soarelui. 

Documente necesare pentru constatarea calamităţii: 
1. Poces verbal de constatare ȋn care se menţionează următoarele: 

- Verificarea ȋn parcela semnalată de fermier a existenţei seminţelor de rapiţa Donau Saat, ce au o 

culoare specifică; 

- Menţionarea datelor de pregătire a patului germinativ, data semănatului şi alte date de 

tehnologie dacă au fost aplicate; 

2. Eticheta sac rapiţă (din care să se distingă detaliile hibridului şi lotului de seminţe) 

3. Copie după aviz de livrare şi factura de achiziţie a seminţelor 

4. Minim 2 poze cu starea lotului respectiv 

 

Pentru detalii suplimentare legate de compensare, vă rugăm să contacţi reprezentanţii Donau Saat: 

 

NUME 

Director zonal de vanzari  

(judete) TELEFON eMAIL 

Nicoleta Boghici DJ, OT, GJ, VL, MH 0751 169 840 nicoleta.boghici@donausaat.com 

Dan Florea 

AB, SB, BV, HD, MS, CJ, SJ, 

BT, MM, CV, HG 0757 013 954 dan.florea@donausaat.com 

Mihai Vintu BT, SV, IS, NT, VS, BC, VN, GL 0757 013 953 mihai.vintu@donausaat.com 

Alexandru Poscas IL, CL, BZ, BR, TL, CT 0763 670 053 alexandru.Poscas@donausaat.com 

Andrei 

Boszormenyi 

SM, BH, AR, TM, CS 

0722 294 217 andrei.Boszormenyi@donausaat.com 

Alina Volintiru 

Director de marketing si 

vanzari 0745 697 455 alina.volintiru@donausaat.com 


