AJUTOR MINIMIS TOMATE IN SPATII PROTEJATE
Va informam ca in data de 01 februarie 2017 a fost publicata in Monitorul Oficial
nr. 0093 H.G. nr. 39/27 Ianuarie 2017, hotărâre pentru aprobarea schemei „Ajutor de
minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate“.
Alaturat va prezentam cateva precizari, privind beneficiarii, criterii de eligibilitate,
cuantumul ajutoarelor, bugetul si durata schemei.
Informatii suplimentare la telefon: 0741023220, D-nul Paul Uifalean.
Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea
în domeniul producţiei primare de produse agricole, pentru susţinerea produsului tomate în
spaţii protejate.
Prevederile prezentei scheme se aplică întreprinderilor/întreprinderilor unice , care
exploatează culturi de tomate în spaţii protejate, respectiv:
a) producătorilor agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător , valabil până la
data plăţii ajutorului de minimis;
b) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi
întreprinderi familiale,
c) producătorilor agricoli persoane juridice.
Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru cultura de tomate, beneficiarii,
care solicită ajutoare de minimis conform prevederilor prezentei hotărâri, trebuie să
îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
a) să deţină o suprafaţă cultivată cu tomate în spaţii protejate de minimum 1.000 mp,
marcată la loc vizibil, cu o placă indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să
se găsească inscripţia "Program susţinere tomate, 2017, beneficiar numărul ............, Direcţia
pentru Agricultură a Judeţului ............./ Municipiului Bucureşti";
b) să obţină o producţie de minimum 2 kg tomate/mp şi să valorifice o cantitate de tomate
de minimum 2.000 kg dovedită cu documente justificative, de pe suprafaţa prevăzută la lit. a);
c) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază
administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate în anul
2017.
Valorificarea producţiei prevăzute la alin. (1) lit. b) se face în perioadele ianuarie-mai,
inclusiv, şi noiembrie-20 decembrie, inclusiv.
Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub
forma unei subvenţii.
Valoarea sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este
de 13.481,4 lei/beneficiar/an, care reprezintă contravaloarea în lei a 3.000 euro/beneficiar/an.
Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi
unice nu poate depăşi suma de 15.000 euro pe durata a 3 exerciţii financiare, în cursul
exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.
Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură
tranşă, pe durata Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate, în anul
2017.
Beneficiarii depun o cerere de înscriere în program prin care solicită înregistrarea în
Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii
protejate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de următoarele documente:
a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură
notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;
b) copie a atestatului de producător;

c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi
desfăşoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a B.I./C.I. al/a
împuternicitului persoană fizică, după caz;
d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
e) adeverinţa în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol,
suprafaţa de teren utilizată de solicitant în anul 2017 în baza oricărui act juridic care conferă
dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză;
f) declaraţie pe propria răspundere, conform modelului.
Documentele vor fi prezentate în original şi în copie, în vederea certificării de către
reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin
înscrierea pe copie a sintagmei "conform cu originalul".
În situaţia în care solicitantul deţine în exploataţie suprafeţe de teren care sunt situate în
judeţe diferite, acesta poate formula cereri de înscriere în program, care se depun la fiecare
dintre direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, unde se
găseşte suprafaţa deţinută.

Nr. ........... data ...................
CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN PROGRAM
Către,
Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Judeţului ........../Municipiului Bucureşti
Subsemnatul/Subsemnata:
a) persoana juridică/PFA/II/IF ............, cu sediul în localitatea ..........., judeţul ......, înscrisă
la Registrul Comerţului cu nr. ........., CUI ........., cod CAEN ........ cont bancar deschis la
.............. reprezentată de .........., CNP ..................;
b) persoana fizică ............, domiciliată în localitatea .......... judeţul .........., str. .......... nr.
....., deţinătoare a BI/CI seria ....... nr. ......, eliberat/eliberată la data ......... de ..........., CNP
..........., cont bancar ............ deschis la ...................,
solicit înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a
produsului tomate în spaţii protejate, potrivit art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr.
39/2017 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de
susţinere a produsului tomate în spaţii protejate", beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate,
modului de acordare a ajutorului de minimis, a valorii anuale totale a acestuia, precum şi
modalităţile de verificare şi control şi depun următoarele documente:
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
NOTĂ:
Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul şi
data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul direcţiei
împuternicit cu primirea şi verificarea cererii şi a documentelor însoţitoare.
Declar că am depus/nu am depus o altă cerere de ajutor de minimis pentru 2017 la Direcţia
pentru Agricultură a Judeţului ........./a Municipiului Bucureşti pentru înscrierea în Program cu
suprafaţa ..... mp.
Declar că în perioada anilor 2015-2017 am /nu am beneficiat de ajutoare de minimis în
temeiul:
................. ............ Suma .............................
.................................................................
NOTĂ:
Se înscriu actele normative în baza cărora a beneficiat de ajutoare de minimis.
Mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat, să mă supun
oricărui control şi să înapoiez la cererea motivată a direcţiilor pentru agricultură judeţene sau
altor instituţii abilitate suma care a fost virată de aceasta sub titlul de ajutor de minimis, fără a
prejudicia eventualele urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea.
Mă oblig să menţin suprafaţa de spaţii protejate care a beneficiat de prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea
programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate", beneficiarilor, condiţiilor de
eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, a valorii anuale totale a acestuia,
precum şi modalităţile de verificare şi control.
Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele înscrise în

formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect
valabile.
Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate şi verificate în
vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii
statistice şi de evaluări economice.
*T*
Solicitant,
..................
*ST*

Verificat
Aprobat director
reprezentant DAJ,
executiv DAJ,
.................. ................

Nr. ....... data ...........
DECLARAŢIE
Subsemnatul/Subsemnata:
a) persoana juridică/PFA/II/IF ..........., cu sediul în localitatea ......, judeţul ........, înscrisă la
registrul comerţului sub nr. ....., CUI ......., cod CAEN ............ cont bancar deschis la ............
reprezentată de ..........., CNP ...................... ;
b) persoana fizică ..........., domiciliată în localitatea .........., judeţul .........., str. ....... nr. ....,
deţinătoare a BI/CI seria ....... nr. ......, eliberat/eliberată la data .......... de ......., CNP
................, cont bancar ............ deschis la ..............,
declar că am luat cunoştinţă de Programul de susţinere a produsului tomate în spaţii
protejate şi mă oblig să informez/comunic/anunţ DAJ înfiinţarea culturii şi începutul rodirii în
vederea efectuării verificărilor.
Declar că suprafaţa cultivată cu tomate în spaţii protejate, pentru care solicit sprijin
financiar, nu este obţinută prin divizarea unei exploataţii existente la data de 1 ianuarie 2017.
Declar că înfiinţez cultura de tomate în spaţii protejate în suprafaţă de ........ mp, pe raza
localităţii .........., judeţul ........., şi marchez suprafaţa, la loc vizibil, cu o placă-indicator cu
dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripţia "Program susţinere
tomate, 2017, beneficiar numărul .........., Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ........./
Municipiului Bucureşti".
Am fost informat de reprezentanţii DAJ cu privire la verificările ce se vor efectua cu privire
la existenţa suprafeţei, înfiinţarea culturii şi începutul rodirii.
Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele înscrise în
formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect
valabile.
*T*
Data
Semnătura solicitant
................... ..........................
*ST*

