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Nr. 454 / 15.10.2021 

 

 

 

 
Domnului Nechita-Adrian OROS 
Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

 

 

Stimate domnule Ministru, 

 

Apreciem dialogul și deschiderea pe care o manifestați față de propunerile Clubului Fermierilor 

Români privind modificările ghidului AFIR pentru Submăsura 17.1, vă mulțumim pentru 

oportunitatea de a contribui în mod activ la politicile și programele care vizează activitățile 

fermierilor.  

Simplificarea ghidului AFIR pentru Submăsura 17.1 în 2020 a condus la creșterea cererilor depuse 

de fermieri anul trecut și a demonstrat interesul crescut al fermierilor pentru accesarea acestui 

program. Anul trecut considerăm că programul derulat de autorități și-a atins scopul de a crește 

numărul fermierilor care accesează această facilitate. 

Alocarea unui buget de 31,2 milioane euro pentru Submăsura 17.1 pentru anul 2021 a avut ca scop 

sprijinirea și încurajarea în continuare a fermierilor să acceseze schemele de asigurare private, în 

vederea gestionării corespunzătoare a riscurilor care pot afecta producția agricolă. Interesul privind 

accesarea Submăsurii 17.1 este confirmat de informațiile primite de la fermierii membri în Clubul 

Fermierilor Români și de la fermierii clienți ai Clubul Fermierilor Români Broker de Asigurare (cotă 

de piață 17% în 2021). 

În această perioadă am primit numeroase mesaje de la fermieri pentru a face demersuri către MADR, 

AMPNDR și AFIR pentru prelungirea perioadei de depunere a cererilor pentru Submăsura 17.1 până 

la 31 decembrie 2021, având în vedere că termenul de finalizare a depunerii cererilor pentru sesiunea 

curentă este de 31 octombrie 2021. 

În acest sens, în baza consultărilor cu fermierii, vă adresăm respectuos solicitarea de a prelungi 

perioada de depunere a dosarelor pentru accesarea Submăsurii 17.1 până la 31 decembrie 2021, 

având în vedere următoarele aspecte: 
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 Fermierii sunt ocupați cu lucrările de însămânțare specifice acestei perioade; 

 Datorită fenomenelor meteo de anul acesta, care au schimbat dinamica perioadelor 

campaniilor agricole, există în continuare suprafețe de pe care nu s-au recoltat culturile;  

 Sunt mulți fermieri care au daune în culturi și au deschis dosare de daună la companiile de 

asigurare pentru recuperarea pagubelor; 

 Companiile de asigurare nu au finalizat evaluarea dosarelor de daună și închiderea lor datorită 

numărului mare de cereri privind recuperarea pagubelor primite în acest sezon de la fermieri; 

 Fermierii nu au încă toată documentația pe care trebuie s-o primească de la companiile de 

asigurare, pentru a putea depune cererile de finanțare la AFIR; 

 Fermierii au nevoie de timp pentru a pregăti documentația necesară depunerii cererilor de 

accesare a Submăsurii 17.1.; 

 În luna octombrie încă se fac modificări la Declarațiile APIA 2021, prin raportul de 
teledetecție, ceea ce implică regularizări ale polițelor de asigurare încheiate pentru anul 
agricol 2021. Fără aceste modificări, fermierii pot avea respingeri la cererile de finanțare 
înregistrate, suprafața asigurată nefiind conform condițiilor eligibilitate; 

 

Evoluția producției agricole în 2020-2021 și impactul fenomenelor meteo nefavorabile în rezultatele 

afacerilor fermierilor arată necesitatea susținerii subvenționării asigurărilor pentru cultura mare, 

pentru a sprijini și încuraja în continuare fermierii să acceseze schemele de asigurare private, în 

vederea gestionării corespunzătoare a riscurilor care pot afecta producția agricolă.  

Fermierii sunt beneficiarii Submăsurii 17.1 și au nevoie de susținere și crearea condițiilor favorabile 

pentru accesarea acestui program derulat de autoritățile responsabile pentru agricultură, având în 

vedere că bugetul alocat pentru sesiunea de anul acesta este de 31,2 milioane de euro. 

Fermierii contează pe sprijinul Dvs. și implicarea în soluționarea favorabilă a acestei solicitări, așa 

cum în demersurile noastre anterioare am găsit deschidere și susținere din partea Dvs. pentru 

propunerile avansate. 

Rămânem la dispoziția Dvs. pentru informații suplimentare. 

Cu stimă, 

 
Florian CIOLACU 

Director executiv 

Clubul Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă 


