DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ ARGES

Sprijin financiar pentru producătorii de tomate în spații protejate
pentru anul 2020
În Monitorul Oficial nr. 272/01.04.2020 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 248/2020 din
26 martie 2020 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de
susţinere a produsului tomate în spaţii protejate" pentru anul 2020, destinată producătorilor
agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014,
producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderilor individuale și familiale,
constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008,
producătorilor agricoli persoane juridice.
Valoarea ajutorului de minimis care se acordă beneficiarilor este de maximum 14.248,8
lei/beneficiar/an, care reprezintă contravaloarea în lei a maximum 3.000 euro/beneficiar/an,
însă valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi
unice nu poate depăşi suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul
exerciţiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii, şi în cele două exerciţii financiare
precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul
agricol.
Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranşă în anul
2020.

Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru cultura de
tomate, beneficiarii 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, în timpul derulării programului, cu o placă-indicator cu dimensiunile de circa 150 x
200 cm, pe care să se găsească inscripţia "Program susţinere tomate, anul 2020, beneficiar
numărul .........., Direcţia pentru Agricultură a Judeţului .........../Municipiului Bucureşti";
b) să obţină o producţie de minimum 3 kg tomate/mp;
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, la data
depunerii cererii
d) să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, conform
modelului prevăzut în anexa nr. 2, completat începând cu data înfiinţării culturii;
e) să facă dovada producţiei realizate potrivit prevederilor lit. a) şi b) prin documente justificative
privind comercializarea producţiei.

Valorificarea producţiei prevăzute la alin. (1) lit. b) se face până la data de 15 iunie inclusiv.

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis sunt în sumă de maximum
39.477 mii euro, reprezentând echivalentul în lei al sumei de 187.500 mii lei, şi se asigură din
bugetul repartizat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Modul de acordare a ajutorului de minimis:
După efectuarea verificării prevăzute la alin. (1) din HG nr. 248/2020, beneficiarii prevăzuţi la
art. 4 alin. (2) depun cererea de înscriere în program prin care solicită înregistrarea în Registrul
unic pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate, 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 cu spaţii protejate utilizată de solicitant, începând cu data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri, în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză;
f) declaraţii pe propria răspundere, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 3.
g) copie a filelor din Registrul agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială
se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate în anul de cerere, din care să rezulte
suprafeţele deţinute şi cultivate în sere, solare şi alte spaţii protejate.

Cererile și documentele justificative pentru acordarea acestui sprijin financiar se depun la
direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, până cel târziu la
data de 15 mai inclusiv, pentru producţia care urmează să fie valorificată până la data de 15
iunie inclusiv.
Cererea de înscriere în program, însoţită de documentele justificative, poate fi transmisă la
direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi prin fax sau poştă
sau în format electronic prin e-mail.
În situaţia în care potenţialul beneficiar 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.
Pentru obţinerea sprijinului prevăzut la art. 7 alin. (2) din HG nr. 248/2020, potenţialii
beneficiari înregistraţi în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a produsului
tomate în spaţii protejate şi verificaţi potrivit prevederilor alin. (1) au obligaţia să depună la
direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti documente
justificative care să ateste valorificarea producţiei de tomate obţinute din spaţiile protejate,
până la data de 30 iunie 2020 inclusiv, precum şi copia Registrului de evidenţă a tratamentelor
cu produse de protecţie a plantelor, completat la zi şi avizat de oficiul fitosanitar judeţean.
Documentele justificative sunt: bon fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare.

