HG 716/2020 privind aprobarea
,,AjutoruĹui de minimis pentru compensarea efectelor fenomeneLor
hidrometeoroLogice nefavorabiţe manifestate în perioada martie mai
2020 asupra sectoruLul apicol”
-

Act normativ: HG nr.716/27.08.2020
Cuantum pe familia de albine: 25 tel
Beneficiari:
a) apicuLtori, persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legli
nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de regtementare a pieţei produsel.or din
sectoru[ agricol, cu modificări[e ~i completările ulterioare, vaLabit [a data
depunerii cererii;
b) apicultori, persoane fizice autorizate, întreprinderi ndividuate ~i întreprinderi
famitiate, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Gjvernu[ui nr. 44/2008
privind desfăşurarea activităţitor economice de către pe-soanete fizice autorizate,
întreprinderil.e individua[e şi întreprinderite famitiate, aprobată cu modificări ~i
completări prin Legea nr.182/2016;
C) apicul.tori, persoane juridice, precum şi oricărei forme asociative cu sau fără
persona[itate juridică constituite conform Legii.
Pentru a U e[igibi[i [a acordarea ajutorutui de minimis, beneficiarii trebuie să
îndeptinească cumutativ următoarele criterii de e[igibi[itate:
a) să aibă famil.ii de albine înscrise în baza de date naţiona[ă apico[ă [a data
I martie 2020, conform Sistemului unitar de identificare a stupinetor ~i
stupil.or, gestionat de Agenţia Naţionată pentru Zootehnie ,,Prof. Dr. G.K.
Constantinescu”, potrivit prevederilor OrdinuLui ministrutui agricutturii şi
dezvott~rii rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de
identificare a stupine[or ~i stupi[or;
b) să aibă famitii de albine înregistrate/autorizate [a direcţia sanitar
veterinară şi pentru siguranţa a[imentelor judeteană.
Beneficiarii depun cerea de înscriere în program prin fax, po~tă sau în
format electronic prim e-mail, până CeL târziu [a data de 15.09.2020, însoţită de
următoareLe documente:

a) copie a B.l./C.I. aL/a so[icitantuWi persoariă fizică sau, după caz,
împuternicire/procură notaria~ă ~i o copie a B.I. ‘C.I. aL/a reprezentantu[ui
tega[;
b) copie a atestatu[ui de producător în cazut persoanelor fizice
c) copie a certificatu[ui de înregistrare [a Oficiu[ Naţional. a[ Registrul.ui
Comerţutui/Registru[ naţional a[ asociaţii[or ~i fundaţiitor sau a actu[ui în baza
căruia îşi desfă~oară activitatea, după caz în cazu~ persoane[or juridice, precum ~i
o copie a B.I./C.I. aL/a împuternicitutui persoană fizică, după caz;
d) dovaclă cont activ bancă/trezorerie;
e) copia documentutui de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară, eLiberat
de către direcţia sanitar-veterinară ~i pentru siguranţa atimenteLor judeţeană,
respectiv a municipiu[ui Bucure~ti, pe a cărei rază teritoria~ă se desfăşoară
permanent activitatea stupinei.
Atentie Ia data Iimită pentru depunerea cereri (or care este de 15 septembrie 2020.

