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AFIR a primit cereri de finan ţare în valoare de 19,6 milioane de euro pentru 
decontarea primelor de asigurare  
 
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a primit peste 4.000 de cereri 
de finanţare în valoare de 19,6 milioane de euro pentru decontarea primelor de 
asigurare, a declarat, joi, Ioan Oneţ, director general adjunct la Agenţia pentru 
Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR). 
 
„Subm ăsura 17.1 – ‘Prime de asigurare a culturilor, a ani malelor şi a plantelor’ 
are ca obiectiv încurajarea fermierilor s ă participe la schemele de asigurare 
private, în vederea gestion ării corespunz ătoare a riscurilor care pot afecta 
produc ţia agricol ă şi stimularea lor pentru a beneficia de asigurare şi 
extinderea sferei riscurilor asigurabile de c ătre societ ăţile de asigurare. Pân ă 
ieri (miercuri, n. r.) au fost depuse 4.065 de cere ri de finan ţare în valoare de 
19,6 milioane de euro. Este un interes firesc, foar te mare şi, evident, fermierii 
înţeleg că pot g ăsi la AFIR sprijinul necesar pentru ob ţinerea finan ţării. În 
continuare pot fi depuse, pân ă la data limit ă a sesiunii, cereri de finan ţare 
aferente sectorului vegetal pentru poli ţe încheiate pentru culturile de toamn ă, 
aferente anului 2021 – şi culturile de prim ăvară aferente anului 2022, precum şi 
cereri de finan ţare aferente sectorul zootehnic pentru poli ţele încheiate în anul 
2022”, a men ţionat Ioan One ţ. 
 
El a precizat că, pentru a accesa această submăsură, fermierii trebuie să 
îndeplinească anumite condiţii – şi anume să fie fermieri activi în momentul în care 
solicită sprijinul pentru această submăsură, să încheie cu o societate de asigurare 
un contract de asigurare – iar AFIR, prin această submăsură acordă un sprijin 
nerambursabil de 70% din valoarea primei. 
 
„Riscurile care fac obiectul contractului de asigur are sunt fenomenele 
climatice nefavorabile – şi anume vorbim de secet ă, arşiţe, inunda ţii, grindin ă, 
infest ările cu organisme de carantin ă dăunătoare plantelor şi boli ale 
animalelor. Aceast ă subm ăsur ă s-a deschis prin anul 2019”, a spus directorul 
general adjunct AFIR. 
 
Potrivit acestuia, de la 423.000 de hectare asigurate în anul 2019 s-a ajuns în 2021 
la 1,751 milioane de hectare, ceea ce înseamnă că „există un interes major din 
partea fermierilor pentru a veni şi a accesa această submăsură”. 
 
„Luna trecut ă, am deschis sec ţiunea de anul curent. Am avut alocat ă o sum ă 
de 15,26 milioane de euro care în mai pu ţin de o lun ă s-a epuizat şi – datorit ă 
acestui fapt – am eliminat plafonul de depunere a c ererilor de finan ţare şi, 
astfel, solicitan ţii pot depune cereri de finan ţare, conform preciz ării ghidului 
solicitantului, pân ă în data de 16 decembrie anul curent, indiferent da că 
valoarea total ă a solicit ărilor dep ăşeşte plafonul comunicat ini ţial prin anun ţul 
de lansare a sesiunii”, a ad ăugat One ţ. 



 
Reprezentantul AFIR a subliniat că alocarea iniţială a fost de 15,26 milioane de euro 
şi a fost suplimentată cu disponibilul rezultat în urma finalizării celei de-a III-a sesiuni 
de depunere, respectiv cu suma de 1,3 milioane euro, existând posibilitatea 
realocării altor fonduri. 
 


