INFORMARE ASUPRA SCHEMEI BE „ AJUTOR BE MINIMIS PENTRU
APLICAREA PROGRAMULUI DE SUSŢINERE A PRODUCŢIEI BE
USTUROI” PENTRU ANUL 2020 (Hotarare Hr. 202/2020 privind modificarea
şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 108 /2019)
Ajutor de minimis ajutor acordat unei mntreprinderi, a căsui valoare cumulată pe
durata a trei exerciţii frnanciare, exerciţiul financiar în cauză şi două exerciţii
financiare precedente, flu depăşeşte echivalentul în Iei al sumei de 20.000 euro,
stabilită prin Regulamentul de minimis în sectorul agricol.
“Programul de susţinere a producţiei de usturoi” se desfăşoară pe o perioadă de 3
ani, respectiv 2019-2021.
Beneficiarii pentru care prevederile prezentei scheme se aplică:
a) producătorilor 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 agricol, cu modificările şi completările ulterioare, valabil în
anul de comercializare a producţiei de usturoi;
b) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi
întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor QUO nr. 44/2008 privind
desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 1.82/20 16;
c) producătorilor agricoli persoane juridice.
Condiţii de eligibilitate:
a) să deţină o suprafaţă cultivată cu usturoi de minim 3.000 mp, marcată la bc
vizibil, cu o placa indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se
găsească inscripţia,,Program susţinere usturoi, anul
beneficiar numărul
Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Braşov.
b) să obţină o producţie de minimum 3 kg usturoiiĺO mp, de pe suprafaţa
prevăzută la litera a);
c) să fie înregistrati în evidenţele Registrului agricol deschis Ia primăriile în a căror
rază administratiV-teritOrială se află suprafeţele cultivate cu usturoi în anul de cerere.
d) sI facă dovada producţiei realizate potrivit prevederilor lit, a) şi b) prin
documente justificative.
e) să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a
plantelor, completat cu tratamentele aplicate culturii, conform mođelului prevazut în
anexa 7.
Modul de acordare şi modalităţile de verificare şi control al ajutorului de
minimis pentru susţinerea produsului usturoi
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, solicitantii completează o
cerere de înscriere Anexa 1, însoţită de următoarele documente, prezentate în
—
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original ~i în copie, în vederea certificării de către reprezentantul DAJ prin înscrierea
PC C0~~C a sintagmei ‘conform cu originalul”:
a) B.L/C.I. al/a solicitantului perSoană fizică sau, după caz, împuternicire/prOcură
notarială ~i B.I./C.I. al/a reprezentantuifli legal;
h) Atestatul de producător;
c) Certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul
naţional al asociaţiilor ~i fundaţiilor sau a actului în baza căruia î~i desfă~oară
activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice, precum ~i copie a B.I./C.I. al/a
împuternicitulm persoană fizică, după caz;
d) dovadă cont activ bancăltrezorerie
e) adeverinţa în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol,
suprafaţa de teren utilizată de solicitant în anul de cerere, în ban oricărui act juńdic
care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză;
f) declaraţie pe propria răspundere Anexa nr. 2
g) copie a filelor din Registrul agricol deschis la primăriile în a căror rază
administrativ teritorială se află terenul utilizat în anul de cerere, din care să rezulte
suprafeţele cultivate cu usturoi.
-

—

Cererea de înscriere SC depune până cel târziu la data de 15 mai, inclusiv.
Cererile sunt înregistrate în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a
producţiei de usturoi.
In baza cererii, declaraţiei şi a comunicării solicitanţilor, reprezentatii DAJ Braşov
verifică existenţa culturii.
Valorificarea producţiei prevăzute mai sus se face în perioada 01 julie
20
noiembrie 2020, inclusiv.
Pentru obţinerea sprijinului financiar, solicitanţii înregistraţi în Registrul unic pentru
accesarea Programului de susţinere a producţiei de usturoi ~i verificaţi au obligaţia să
depună la direcţiile pentru agricultură judeţene documente justificative (bon
fiscal/facturaifila!filele din carnetul de comercializare) care să ateste comercializaiea
produciei de usturoi, până Ia data de 27 noiembrie 2020, inclusiv, a anului de
cerere.
-

Valoarea sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilOr in
anul 2020 este de maximum 14248,8 lei/ha care reprezintă contravaloarea în lei a
maximum 3.000 euro/ha, fără a depă~i valoarea maxmă de 20.000 euro! trei exerciţii
financiare/ beneficiar ~i este proporţională cu suprafaţa efectiv cultivată.

în situaţia în care solicitantul deţine în exploataţie suprafeţe de teren care sunt situate
în judeţe diferite (dar care in total ajung la minim 3.000 mp), acesta poate formula
cereri de înscriere în program, care se depun la fiecare dintre direcţiile pentru
agricultură unde se găse~te suprafaţa deţinută.
In situaţia în care se constată că solicitantul a depus cereri pe raza mai multor judeţe,
reprezentanţii direcţiilor pentru agricultură decid asupra solicitărilor formulate,
urmând ca plata să fie efectuată la nivelul structurii unde a fost solicitată suprafaţa cea
mai mare, după transmiterea tuturor documentelor.
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