“Ajutor de minimis pentru ap ica ea program ui de susţine e a produsuLui
tomate în spaţU protejate”pentru anuL 2020
Act normativ: HG nr.248/2020
Suprafaţa minimă cultivată cu tomate: 1000 de metri pătraţi în spaţii protejate
Valoarea sprijinulul: 3000 euro/beneficiar/an (14248,8 lei/beneficiarlan
cursul de
schimb de 4,7496 lei pentru un euro, stabilit de banca Central europeană Ia data de
30.09.2019)
Beneficiari:
a) producători agricoLi persoane fizice care deţin atestat de producător emis în
baza Legii nr 145/2014 pentru stabiLirea unor măsuri de regLementare a pieţei
produseLor din sectoruL agricot, cu modificăriLe şi comptetăriLe uLterioare, vaLabiL
La data depunerii cererii;
-

b) producători agricoLi persoane fizice autorizate, întreprinderi individuaLe şi
întreprinderi famiLiaLe, constituite potrivit prevederiLor Ordonanţei de urgentă a
GuvernuLui nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţiLor economice de către
persoaneLe fizice autorizate, întreprinderiLe individuaLe şi întreprinderiLe
famiLiaLe, aprobată cu modificări şi compLetări prin Le ea nr. 182/201 6:
c) producători agricoLi persoane juridice.
Pentru a fi eLigibiti La acordarea ajutoruLui de minimis pentru cuLtura de tomate, beneficiarii
trebuie să îndepLinească cumuLativ următoareLe criterii de eLigibititate:
a) să deţină a suprafaţă cuLtivată CU tomate în spaţii protejate de minimum 1.000 mp,
marcată La Loc vizibit, cu o pLaca indicator Cu dimensiuniLe de Circa 150 x 200 cm, pe care să
se găsească inscripţia “Program susţinere tomate, anuL 2020, beneficiar număruL
Direcţia pentru agricuttură a judeţuLui Bra~ov;
,

b) să obţină o producţie de minim 3 kg tomate/mp;
c) să fie înregistrati în evidenţete Registrutui agricoL deschis La prĺmăriiLe în a căror rază
administrativ-teritoriaLă se afLă suprafeţete cuLtivate cu tomate în spaţii protejate La data
depunerii cererii;
d) să deţină RegistruL de evidenţă a tratamenteLor cu produse de protecţie a ptanteLor,
compLetat

începând

cu

data

înfiinţării

cuLturii;

e) să facă dovada producţiei reatizate prin documente justificative privind comerciaLizarea
producţiei (bonul fiscaL/factura/fiLa/fiLeLe din carnetuL de comerciaLizare).
Beneficiarii depun cerea de înscriere în program prin fax, po~tă sau în format
eLectronic prim e-maiL, până ceL târziu La data de 15 mai, incLusiv, prin care soLicită
înregistrarea în RegistruL unic pentru accesarea Programului de susţiriere a produsulul

tomate In spa ţii protejate, însoţită de următoareLe documente:

a) copie

a

B.I./C.l.

at/a

so[icitantu[ui

persoană

fizică

sau,

după

caz,

împuternicire/procură notaria[ă ~i o copie a B.I./C.I. a[/a reprezentantu[ui [ega[;
b) copie a atestatu[ui de producător
c) copie a certificatu[ui

de înregistrare

[a Oficiu[

Naţiona[ a.

Registru[ui

Co-nerţu[ui/Registrul naţional. a[ asociaţii[or ~i fundaţii[or sau a actu[ui în baza căruia îşi
desfăşoară activitatea, după caz în cazut persoane[or juridice, precum şi o copie a
B.l./C.I. a[/a împuternicitului persoană fizică, după caz;
d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
e) adeverinţa în original., care să ateste, conform înscrisurilor din registrul. agrico[,
suprafa~a de teren cu spatii protejate utitizată de so[icitant, începând cu data intrării în
vigoare a prezentei hotărâri (01.04.2020), în baza oricărui act juridic care conferă
dreptul de folosinţă asupra terenu[ui în cauză;
e) dec[araţie pe propria răspundere ~i de consimţământ;
f) copie a fi[e[or din Registru[ agricol deschis [a primării[e în a căror rază
administrativ

-

teritorială se af[ă suprafeţe[e cu[tivate cu tomate în spaţii[e protejate în

anul de cerere, din care să rezu[te supafeţele deţinute ~ Cultivate în sere, solaria ~i a[te
spaţii protejate
Va[orificarea producţiei de tomate trebuie să se rea[izeze până [a data de ‘1 5 iunie indusiv.
Depunerea documente[or justificative pentru va[orificarea producţiei de tomate ~i a copiei
Registrulul de evidenţă a tratamentelor, se face până [a data de 30 iunie 2020 inclusiv.
Atenţie!
-

-

-

-

-

Beneficiarii trebuie să ţină evidenţa tratamente[or fitosanitare în registru[ de
evidenţă a tratamente[or cu produse de protecţie a p[antelor.
Beneficiarii trebuie să notifice DAJ By prin e-mai[, fax sau po~tă data începerii rodirii
~i data începerii recoltării tomate[or!
Reprezentanţii DAJ Bra~ov efectuaeză inspecţii în teren pe parcursu[ perioadei de
vegetaţie a culturilor de tomate ~i eva[uează producţia înainte de recoltare!
Controtu[ respectării normelor privind uti[izarea produse[or de protecţie a p[antelor se
face de către inspectorii fitosanitari oficia[i, care au în atribuţii efectuarea
controale[or oficia[e!
Ajutoru[ de minimis prevăzut de prezenta hotărâre nu se acordă so(icitanţi[or a
căror suprafaţă de cu[turi de tomate în spaţii protejate este obţinută prin
divizarea unei suprafeţe cu tomate în spatii protejate existentă în anu[ de cerere,
indiferent de modatitatea de transfer a[ suprafeţei, cu excepţia succesiunilor ~i a
contracte[or de vânzare înregistrate în registru[ agrico[!

