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MINISTERUL AGRICUL TURII SI DEZVOL TARII RURALE 

DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA SUCEA VA 

Tei.0230511039, Fax 0230511040/511146, E-mail: dadr.sv@madr.ro 

Catre, 

PRIMARIILE DIN JUDETUL SUCEA VA 

Prin prezenta, va informam ca a fost adoptata H.G. Nr.108 

din data de 04.03.2019 pentru aprobarea schemei "Ajutor de 

minimis pentru aplicarea Programului de sustinere a 

productiei de usturoi ". 

Pentru informarea producatorilor agricoli, va rugam sa 

afi~ati la sediul primariei ~i in locuri vizibile documentul ata~at 

la prezenta adresa. 

Va multumim pentru colaborare! 



Directia pentru Agricultura Judeteana Suceava 

AJUTOR DE MINIMIS PENTRU APLICARE A PROGRAMULUI DE 

SUSTINEREA PRODUCTIEI DE USTUROI 

A fost adoptata Hotanlrea de Guvern nr. l 08 din 4.03.20 l9pentru aprobarea schemei ,Ajutor 

de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a productiei de usturoi", precum ~i pentru 

stabilirea unor masuri de verificare ~i control a acesteia. 

Schema de ajutor de minimis se des!a~oara pe o perioada de 3 ani (20 19-2021) iar sprijinul financiar 

este de 1000 Euro pe ha ( 4650 lei/ha) cultivat cu usturoi si se calculeaza proportional cu suprafata de pe 

care s-a obtinut o cantitate minima de 3000 kg pe ha. 

Beneficiarii ajutorului minimis pentru sustinerea produsului usturoi sunt: 

a) producatorii agricoli persoane fizice care detin atestat de producator valabil In anul de 

comercializare a productiei de usturoi; 

b) producatorii agricoli persoane fizice autorizate, lntreprinderi individuale ~i lntreprinderi 

familial; 

c) producatorii agricoli persoane juridice. 

Solicitantii ajutorului de minimis trebuie sa lndeplineasca cumulativ urmatoarele criterii de 

eligibilitate: 

a) sa detina o suprafata cultivata cu usturoi de minim 3.000 mp, marcata Ia loc vizibil, cu o 

placa indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 em, pe care sa se gaseasca inscriptia ,Program 

susfinere usturoi, anul ....... . , beneficiar numiirul Direc{ia pentru agriculturii a 

judefului ............... ./Municipiului Bucure~ti "; 

b) sa obtina o productie de minimum 3 kg usturoi/l 0 mp; 

c) sa fie lnregistrati In evidentele Registrului agricol deschis Ia primariile In a caror raza 

administrativ-teritoriala se afla suprafetele cultivate cu usturoi In anul de cerere; 

d) sa faca dovada productiei realizate prin documente justificative. 

Valoarea sprijinului financiar care se acorda beneficiarilor este de 4.650 lei/ha, care reprezinta 

contravaloarea In lei a 1.000 euro/ha, tara a depa~i valoarea maxima de 15.000 euro/trei exercitii 

financiare/beneficiar. 

Plata se acorda proportional cu suprafata efectiv cultivata. 

Solicitantii depun o cerere de inscriere in program Ia Directia pentru Agricultura 

Judeteana Suceava, Ia camera 12, pana Ia data de 15 mai. 
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Documentele necesare inscrierii sunt urmatoarele: 

a) copie a B I!C r II 1 .. . . . . . a a so ICitantului persoana fizica 
notanala ~i 0 co · 8 1 /C sau, dupa caz, imputemicire/procura 

pie a · · .I. alia reprezentantului legal; 

b) copie a certificatului de inregistrare Ia Ofi . I N . 
ICIU atJOnal al Re · t 1 · c · 

national al asociatiilor <~i fu d 
1 
.. 1 . ~ gls ru Ul omertulUt/Registrul 

-r n a II or sau a actulul m baz ~ . ~ . 
cazul persoanelor juridice pre . . a carula ~~~ desfa~oara activitatea, dupa caz in 

' cum ~~ cop~e a B.I./C.I. alia imputemicitului persoana fizica d ~ . 
c) dovada cont activ banca /trezorerie· ' upa caz, 

' 
d) adeverinta in original ~ ~ 
. . ' care sa ateste, conform mscrisurilor din registrul agricol suprafata de 

teren utd1zata de solicitant in anul d ~ b . ~ . ' 
e cerere, m aza oncarUJ act juridic care confera dreptul de folosinta 

asupra terenului In cauza· , 

e) declaratie pe propria raspundere; 

Documentele prevazute Ia lit. a) ~i b) sunt prezentate In original ~i in copie, in vederea certificarii 

de reprezentantul directiei pentru agricultura judeteana, prin lnscrierea pe copie a sintagmei "conform cu 

originalul". 

In situatia in care solicitantul detine In exploatatie suprafete de teren care sunt situate in judete 

diferite, acesta poate formula cereri de lnscriere In Program, care se depun Ia fiecare dintre directiile 

pentru agricultura judetene, unde se gase~te suprafata detinuta. 

Pentru obtinerea sprijinului, solicitantii lnregistrati In Registrul umc pentru accesarea 

Programului de susfinere a producfiei de usturoi ~i verificati au obligatia sa depuna Ia Directia pentru 

Agricultura Judeteana Suceava, documente justificative care sa ateste valorificarea productiei de 

usturoi obtinute pe terenul cultivat cu usturoi pana Ia data de 29 noiembrie, a anului de cerere. 

Valorificarea productiei de usturoi se face in perioada 1 iulie - 29 noiembrie, inclusiv, a 

anului de cerere. 

Documentele justificative care atesta valorificarea productiei de usturoi sunt: bonul 

fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare. 

Directia pentru Agricultura judeteana Suceava vireaza sumele cuvenite In conturile beneficiarilor, 

potrivit legislatiei In vigoare. 

Compartimentul : Responsabil Program : 

Im plemen tareaPoliticilor Cristina Carmen Manoliu 

si Strategiilor in Agricultura 
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