DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ ARGES
Pitești, 05.03.2019

COMUNICAT DE PRESĂ
Sprijin financiar pentru cultivatorii de usturoi începând din acest an

Vă informăm că în Monitorul Oficial nr. 170/04.03.2019 a fost publicată Hotărârea
Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea
programului de susținere a producției de usturoi”, destinată producătorilor agricoli persoane
fizice care dețin atestat de producător, producătorilor agricoli persoane fizice autorizate,
întreprinderilor individuale și familiale constituite potrivit OUG nr. 44/2008, producătorilor agricoli
persoane juridice.
Valoarea sprijinului financiar care se acordă beneficiarilor este de 4.650 lei/ha, care
reprezintă contravaloarea în lei a 1.000 euro/ha, fără a depăși valoarea maximă de 15.000
euro/trei exerciții financiare/beneficiar.
Plata se acordă proporțional cu suprafața efectiv cultivată.
Programul de susținere a producției de usturoi” se desfășoară pe o perioadă de 3 ani,
respectiv 2019 – 2021.
Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru cultura de usturoi,
beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
a) să dețină o suprafață cultivată cu usturoi de minimum 3.000 mp;
b) să obțină o producție de minimum 3 kg usturoi/10 mp, de pe suprafața prevăzută la litera a);

c) să fie înregistrati în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază
administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu usturoi în anul de cerere;
d) să facă dovada producţiei realizate potrivit prevederilor lit. a) şi b) prin documente
justificative.
Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis pentru anul 2019,
sunt în sumă de maximum 9.300.000 lei, reprezentând echivalentul în lei al sumei de maximum
2.000.000 euro, și se asigură din bugetul pe anul 2019 repartizat de Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale.

Modul de acordare a ajutorului de minimis:
Beneficiarii depun o cerere de înscriere în program până la data de 15 mai inclusiv, prin
care solicită înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a
producției de usturoi, însoțită 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 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 bancă/trezorerie;
d) adeverinţa în original, care să ateste, conform înscrisurilor din registrul agricol, suprafaţa
de teren utilizată de solicitant în anul de cerere, în baza oricărui act juridic care conferă
dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză;
e) declarație pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;
Documentele prevăzute la lit. a) și b) sunt prezentate în original și în copie, în vederea
certificării de către reprezentantul direcției pentru agricultură județene, respectiv a municipiului
București, prin înscrierea pe copie a sintagmei "conform cu originalul".
Pentru obținerea sprijinului, solicitanții înregistrați în Registrul unic pentru accesarea
Programului de susținere a producției de usturoi și verificați au obligația să depună la direcţiile
pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, documente justificative care să
ateste valorificarea producției de usturoi obținute pe terenul prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. a), până
la data de 29 noiembrie, inclusiv, a anului de cerere.
Valorificarea producţiei se face în perioada 1 iulie - 29 noiembrie, inclusiv a anului de
cerere.

