Vă informăm că în Monitorul Oficial nr.401/16.04.2021 a fost publicată HG.nr.436/2021 pentru
aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a producției de
usturoi ” , precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control a acesteia.
Data limită pentru depunere a cererilor este 15.05. (inclusiv) și va fi însoțită de următoarele
documente:
a) copie a actului de identitate al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură
notarială și copie a BI/CI al/a reprezentantului legal (original și copie);
b) copie o certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului / Registrul
Național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz, în
cazul persoanelor juridice, precum și copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică, după caz
(original și copie);
c) dovadă cont activ bancă / trezorerie;
d) adeverință, în original, care să ateste, conform înscrisurilor din registrul agricol, suprafața de teren
utilizată de solicitant în anul de cerere, în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință
asupra terenului în cauză;
e) declarație pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;
f) 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 suprafețele cultivate cu usturoi;
g) copie, conform cu originalul, a atestatului de producător
Pentru a fi eligibili, persoanele (juridice/fizice) care solicită ajutoare de minimis trebuie să
îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
a) să dețină o suprafață cultivată cu usturoi de minim 3.000 mp;
b) să obțină o producție de minim 3 kg usturoi / 10 mp de pe suprafata prevăzută la lit.a);
c) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativteritorială se află suprafețele cultivate cu usturoi la data depunerii cererii;
d) să facă dovada producției realizate potrivit prevederilor lit. a) si b) prin documente justificative;
e) să dețină Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, completat cu
tratamentele aplicate culturii.
Valorificarea producției se face în perioada 15 iunie - 22 noiembrie 2021, iar documentele
justificative (bonul fiscal / factura / fila / filele din carnetul de comercializare) care atestă valorificarea
producției de usturoi se depun la Direcția Agricolă a Județului Arad, până la data de 29 noiembrie
2021.

