Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a
producţiei de usturol 2021
-

Act normativ: HG nr.10812019, modificat prin Hotărârea nr. 436/15,04.2021
Suprafaţa minimă cultivată cu usturoi: 3.000 de metri pătraţi
Valoarea sprijinului: 3000 euro/ha/an (14.61 7,5 lei/ha-cursul de schimb de 4,8725
Iei pentru un euro, stabilit de banca central europeană Ia data de 30.09.2020)
Pentru a fi eLigibili pentru acordarea ajutoruLui de minimis peritru cultura de usturoi,
beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
1. Să deţină o suprafaţă cult.ivată cu usturoi de minim 3.000 mp, marcată Ia bc vizibil.,
cu o placa indicator cu dimensiunibe de Circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească
inscripţia “Program susţinere usturoi, anul.
, beneficiar numărul
, Direcţia
pentru agricultură a judeţulu Bra~ov;
2. Să obţină o producţie de minim 3 kg usturoi /lOmp
3. Să fie înregistrati ~n evidenţe[e Registru[ui agricol. deschis [a primăriile in a căror
rază administrativ-teritoria[ă se află suprafeţele cultivate cu usturoi in anul de cerere.
4. Să facă dovada producţiei realizate prin documente justificative privind
comercializarea

producţiei

(bonul

fisca[/factura/fila/file[e

din

carnetul

de

comercializare).
Beneficiarii depun o cerere de înscriere în program până Ia data de 15 mai,
inc[usiv, prin care solicită înregistrarea în Registru[ unic pentru accesarea
Programuiui de susţinere a producţiei de usturol, conform mode[ului prevăzut în
anexa nr. 1, însoţită de următoare[e documente:
a)

copie

a

B.l./C.l.

al/a

solicitantu[ui

persoană

fizică

sau,

după

caz,

împuternicire/ProCură notaria[ă ~i o copie a B.I./C.l. al/a reprezentantului legal.;
b) copie a certificatului de înregistrare Ia Oficiul Naţional. al. Registrul.ui
Comerţu[ui/Registrul naţional at. asociaţiüor ~i fundaţiilor sau a actului în baza
căruia î~i desfă~oară activitatea, după caz în cazul persoaneLor juridice, precum şi
Copie a BW/C.I. al/a împuternicitutiJi persoană fizică, după caz;
c) dovadă cont activ bancă/trezorerie

d) adeverinţa în original, care să ateste, conform înscrisurilor din registrul agricol,
suprafaţa de teren uti[izată de soţicitant în anul de cerere, în baza oricărui act
juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză;

e) dedaraţii pe propria răspundere, conform modetor prevăzute în anexa nr. 2;
f) copie a fi[e[or din Registru[ agrico~ deschis [a primăriite în a căror rază
administrative teritoria~ă se află terenu~ utiţizat în anul. de cerere, din care să
rezu[te suprafeţe~e cu[tivate cu usturoi
PLata se acordă proportiona[ cu suprafaţa efectiv cu[tivată.
VaLorificarea producţiei de usturoi trebuie să se reaUzeze în perioada 15 iunie
noiembrie, inclusiv, a anu[ui de cerere.

-
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Depunerea documentetor justificative [a DA.J By se face până La data de 29 noiembrie
2021.
Atenţie!
Beneficiarii trebuie să ţină evidenţa tratamenteţor fitosanitare în registrul. de
evidenţă a tratamenteLor cu produse de protecţie a plantetor.

-

.

-

-

Beneficiarii trebuie să notifice DAJ By în vederea constatării existenţei cu[turii
de usturoi!
Reprezentanţii DÁJ verifică existenţa cul.turii ~i eva[uează producţia înainte de
recottare! (anexa 3)
Controtul. respectării normeLor privind utiLizarea produsetor de protecţie a
pLante[or se face de către inspectorii fitosanitari oficiali, care au în atribuţii
efectuarea controa[eLor oficia[e!

