PROGRAM MINIMIS LANA 2019
In urma publicarii in Monitorul Oficial nr. 109 din 12.02.2019 a Hotararii nr. 57 pentru
modificarea si completarea HG NR. 500/2017 privind aprobarea schemei “Ajutor de minimis
pentru aplicarea programului de sustinere a crescatorilor de ovine pentru comercializarea lanii”,
va aducem la cunostinta urmatoarele precizari:
-perioada de inscriere pentru anul 2019 este cuprinsa intre 12. Februarie 2019 si 28
martie 2019, inclusiv;
-perioada de cerere in care productia de lana poate fi valorificata este intre 29 martie-30
septembrie 2019, inclusiv;
-solicitantii inregistrati in Registrul unic au obligatia de a depune documentele
justificative care sa ateste comercializarea productiei de lana obtinute, pana la 1 noiembrie 2019,
inclusiv;
-comercializarea lanii sa se realizeze catre un centru de colectare sau o unitate de
procesare a lanii, direct sau printr-un intermediar, care are incheiat un contract de livrare lana cu
un centru de colectare sau o unitate de procesare a lanii.
Cererile de inscriere in program, trebuie sa fie insotite de urmatoarele 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 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;
c) dovadă cont activ de disponibilităţi bancă/trezorerie;
d) declaraţie pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;
e) document care atestă că exploataţiile de ovine sunt identificate şi înregistrate în RNE până
la data depunerii cererii de înscriere în Program, eliberat de operatorul Sistemului naţional de
identificare şi înregistrare a animalelor - SNIIA.
Documentele prevăzute la lit. a) şi b) sunt 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".

Cu stima,

Director executiv ,
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