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Boloş: „Modernizarea sistemelor de irigaţii poate fi finanţată prin RePower EU” 
 
Sistemele de iriga ţii ar putea fi finan ţate prin programul RePowerEu, prin 
introducerea unei componente de producere a energie i verzi pe baza 
panourilor fotovoltaice flotabile, afirm ă Marcel Bolo ş, ministrul Investi ţiilor şi 
Proiectelor Europene, în cadrul conferin ţei Afaceri în Agricultur ă, organizat ă 
de ziarul Bursa. 
 
„Este un concept de investiţie nou, care sper să aducă multă valoare adăugată 
pentru economia României, pentru că are componenta din energie verde, ceea ce 
înseamnă panouri de energie fotovoltaică flotabile, care sunt aşezate şi iau forma 
canalului de irigaţii. (…) 
În staţiile de pompare, intenţia noastră e să aducem echipamente energetice noi, să 
le înlocuim pe cele vechi, ceea ce va duce la reducerea simţitoare a consumurilor 
energetice. Mai dorim să facem automatizarea întregului proces, inclusiv 
automatizarea consumului de apă, etapă în care fermierii vor putea duce cantităţile 
de apă necesar pe suprafeţele agricole prin simpla comandă de pe telefonul mobil 
transmisă la dispeceratul care va deservi canalele de irigaţii. Acesta este conceptul 
prezentat de noi la Bruxelles şi oficialii europeni au fost surprinşi în mod plăcut de 
fleul în care am gândit această investiţie. Din estimările noastre avem o investiţie de 
1,8 miliarde euro, pe o lungime de 1700 kilometri pe canalele de irigaţii, cu putere 
instalata de 1400 MWh prin aceste panouri fotovoltaice flotabile. 
Acesta este un proiect pilot la care mai trebuie să lucram şi să discutăm detaliile cu 
serviciile Comisiei Europene pentru a le cuprinde în capitolul de RePower EU”, a 
declarat ministrul Marcel Boloş. 
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Ioan Oneţ, director adjunct AFIR, a vorbit despre primele de asigurarea culturilor şi 
animalelor 
 
Subm ăsura 17.1 pentru prime de asigurare a culturilor, a nimalelor şi plantelor 
este, ast ăzi, mai mult ca oricând în aten ţia fermierilor, a declarat Ioan One ţ, 
directorul general adjunct al Agen ţiei pentru Finan ţarea Investi ţiilor Rurale 
(AFIR), la conferin ţa Afaceri în Agricultur ă, organizat ă de ziarul Bursa.  
  
Oneţ a declarat: „Această măsură are ca obiective încurajarea fermierilor să 
participe la schemele de asigurare private în vederea gestionării corespunzătoare a 
riscurilor care le pot afecta producţia agricolă, respectiv stimularea fermierilor să 
beneficieze de asigurare şi extinderea sferei riscurilor asigurabile de către societăţile 
de asigurare care în prezent pot afecta semnificativ performanţele exploataiei 
agricole. Pentru aceesarea acestei submăsuri, solicitanţii trebuie să îndeplinească 
anumite condiţii – să fie fermieri activi în momentul în care cer sprijinul pentru 



această submăsură şi să încheie cu o societate de asigurare un contract de 
asigurare. Noi, prin această submăsură, acordăm un sprijin public nerambursabil de 
70% din valoarea primei de asigurare”. 
Potrivit lui Ioan Oneţ, din 2019, când s-a deschis submăsura, aceasta a avut o 
evoluţie pozitivă şi anume: în 2019 au fost asigurate 423.000 de hectare, iar în 2021 
– 1.751.000 de hectare, „ceea ce arată interesul major din partea fermierilor”. 
 


