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Ghid scurt de depunere a cererilor de finanțare AFIR, Submăsura 17.1 

 

SUBMĂSURA 17.1 ARE CA SCOP: 

• încurajarea dvs. să beneficiați de asigurare privată în vederea gestionării corespunzătoare a riscurilor 

care vă pot afecta producția agricolă; 

• stimularea dvs. pentru a beneficia de asigurare și extinderea sferei riscurilor asigurabile de către 

societățile de asigurare. 

 

SUNTEȚI BENEFICIARUL SUBMĂSURII 17.1 DACĂ: 

• sunteți fermier activ; 

• ați încheiat cu o societate de asigurare un contract de asigurare pentru riscurile prevăzute de prezenta 

submăsură și v-ați angajat să plătiți valoarea integrală a primei de asigurare în cuantumul și la 

termenele prevăzute în contract; 

• sunteți persoană fizică/juridică română care acţionează în nume propriu; 

• aveți vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de Finanţare; 

• utilizați terenuri agricole (cu excepția suprafețelor cultivate cu struguri pentru vin) și/sau dețineți, 

creșteți sau exploatați animale; 

• ați încheiat contractul de asigurare pentru toate suprafețele cultivate cu același tip de cultură/ pentru 

întreg efectivul de animale aferent aceleiași specii existente în cadrul exploatației; în cazul 

plantațiilorpomicole/ viticole se va asigura întreaga suprafață plantată cu aceeași specie; 

 

PENTRU DEPUNEREA CERERII LA AFIR SESIUNEA 2021, CULTURI DE TOAMNĂ ȘI PRIMĂVARĂ 

2021, AVEȚI NEVOIE DE: 

• cont AFIR cu user și parolă pe site-ul https://www.afir.info/  

• semnătură electronică (întocmită de către bancă sau de pe site-uri certificate/acreditate, de exemplu: 

https://www.certsign.ro/ ). 

• polițele, anexele, actele adiționale, suplimente, anexe suplimente semnate și ștampilate de către toate 

părțile (semnate, ștampilate și scanate într-un singur pdf). 

• OP, extras de cont, deconturi care să arate plata integrală a polițelor. Dacă mai sunt rate de plătit, 

atunci se depune dosar la AFIR dacă este plătit cel puțin 50% din prima de asigurare. 

• calendar lucrări agricole semnat și ștampilat. Calendarul trebuie să conțină perioadă semănat, perioadă 

recoltat, producție medie obținută sau estimată dacă încă nu s-a recoltat cultura. Perioada de recoltat 

să nu depășească data de expirare poliță (model atașat). 

• adresă bancă pentru confirmare IBAN asigurat, necesară pentru sprijinul FEADR (model atașat) 

semnată, ștampilată, datată de către bancă și asigurat. 

https://www.afir.info/
https://www.certsign.ro/
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• cerere finanțare ANEXA 2 tipizat AFIR (atașat), completată, semnată, ștampilată olograf sau electronic. 

Cererea se deschide dacă există instalat pe calculator / laptop o variantă mai nouă a programului 

Adobe Reader; dacă Adobe nu este actualizat, va da eroare la deschidere. 

• copie C.I. reprezentat legal al asiguratului. 

 

DEPUNERE CERERE FINANȚARE: 

• completare cerere finanțare, semnare, ștampilare (în prima fază se poate semna olograf, apoi la pașii 

următori va fi obligatorie semnătura electronică). 

• încărcare pe site pe contul deschis la afir.info – la submăsura 17.1, se încarcă cererea de finanțare 

direct din calculator, dacă se semnează electronic, sau întâi cea din calculator cu bifa olograf, apoi cea 

scanată semnată olograf dacă se semnează olograf (scanată într-un singur pdf). 

• încărcare contract asigurare (polițe, anexe, acte adiționale etc.) scanate într-un singur pdf. 

• încărcare dovezi plată poliță (OP, extras de cont, deconturi) scanat într-un singur pdf. 

• încărcare copie C.I. persoană desemnată în cererea de finanțare (reprezentant legal sau cu 

împuternicire). 

• încărcare listă lucrări cultură (calendar de lucrări semnat, ștampilat). 

• încărcare adresă bancă confirmare IBAN, în care se va vira sprijinul FEADR (semnat, ștampilat, datat 

de bancă și de asigurat). 

• alte documente dacă este cazul (statut, act constitutiv etc). 

După încărcarea în totalitate a documentelor, se introduce codul care apare pe ecran și se 

salvează.  

Se poate verifica dacă documentele sunt încărcate la dosare depuse, la Istoric.  

Pentru orice informare care sosește pe e-mail de la AFIR există termen de răspuns și încărcare pe site de 5 zile 

calendaristice sau 7 zile lucrătoare.  

 

ÎNAINTE DE DEPUNERE DOSAR, TREBUIE SĂ VĂ ASIGURAȚI DE URMĂTOARELE: 

• contractul de asigurare este conform condițiilor de eligibilitate; 

• suprafețele asigurate sunt identice cu cele declarate în APIA, împreună cu M-urile depuse la APIA; 

• plățile sunt făcute direct din conturile dvs. către asigurător (nu din conturi IFN, altă societate sau 

compensare rate). 

 

DESCĂRCARE GHID COMPLET ȘI ANEXE: 

Pentru detalierea condițiilor de accesare finanțare AFIR, Submăsura 17.1, vă rugăm să accesați: Portalul AFIR 

Pentru a obţine informaţii cu caracter general, vă recomandăm să consultați pliantele şi îndrumarele editate de 

MADR și AFIR, pe paginile de internet: www.afir.info și www.madr.ro. 

https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm17_1_prime_de_asigurare_a_culturilor,_a_animalelor_si_a_plantelor
http://www.afir.info/
http://www.madr.ro/

