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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

AFIR finanțează prin PNDR 2020 cooperativele și grupurile de producători  

 

               Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale finanțează, prin intermediul mai 

multor submăsuri din cadrul Programului Național de Dezvoltare 2014 – 2020 (PNDR 2020), 

formele asociative dintre fermieri și procesatori, respectiv cooperativele și grupurile de 

producători.  

 Până în prezent, AFIR a încheiat 32 de contracte de finanțare în valoare de 22,7 

milioane de euro cu beneficiarii acestor forme asociative. Dintre acestea, 22 contracte de 

finanțare, în valoare de 19,3 milioane de euro, au fost semnate cu membrii cooperativelor. 

Valoarea totală a plăților efectuate pentru fermierii asociați este de 7,5 milioane de euro, până 

la această dată.  

 „Am susținut încă de la început importanța deosebită pe care o are asocierea în 

sectorul agricol de la noi din țară. Deși fermierii români sunt încă reticenți față de aceste forme 

de organizare, am constatat că interesul a crescut în perioada recentă, dovadă că fermierii noștri 

au înțeles faptul că dacă se asociază și obțin fonduri nerambursabile se dezvoltă mai mult, pot 

să-și pună împreună producția, să o comercializeze și să aibă o putere sporită de negociere pe 

piața liberă. Prin PNDR 2020, am susținut concret fermierii care se asociază, aceștia beneficiind 

de punctaj suplimentar și de creșterea intensității sprijinului financiar cu 20%. Astfel, puteau 

ajunge și la 90% finanțare nerambursabilă, dacă erau îndeplinite condițiile prevăzute de Ghidul 

solicitantului.”, a menționat Directorul general al AFIR, Adrian CHESNOIU. 

 Cele mai multe proiecte depuse de formele asociative au fost contractate la nivelul 

Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 5 Vest Timișoara, respectiv 8 proiecte în 

valoare de 7,6 milioane de euro, dar și la nivelul Centrului Regional pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale 1 Nord-Est Iași, unde sunt contractate 7 cereri de finanțare în valoare de 

aproximativ 4 milioane de euro. Alte 6 investiții colective cu o valoare de peste 3,6 milioane de 

euro au fost finanțate la nivelul Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 6 Nord-

Vest  Satu Mare. 

 De asemenea, precizăm că Agenția a sprijinit financiar formele asociative și prin 

intermediul Programului Național de Dezvoltare 2007 – 2013 (PNDR 2013). Astfel, în perioada 

respectivă au fost încheiate 66 de contracte de finanțare, în valoare totală de 26,5 milioane de 

euro. Plățile efectuate prin PNDR 2013 pentru investițiile colective ale fermierilor însumează 

16,8 milioane de euro. 
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