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Programul de sus?inere a produc?iei de legume in spa?ii protejate pentru anul 2021- H.G. nr.651/2021

Schema de ajutor de minimis se aplica pe intreg teritoriul Romaniei in anul 2021, pentru sus?inerea produc?iei de legume cultivate i
• ardei gras si/sau ardei lung; castrave?i; tomate;vinete.
Criterii de eligibilitate:
a) sa fie inregistra?i in registrul unic de identificare, denumit in continuare RUI si sa de?ina cod unic de inregistrare atribuit de catre
b) sa depuna cerere de inscriere in program ;
c) sa utilizeze o suptafa?a cumulata de minimum 1000 mp, cultivata exclusiv cu una dintre culturile
d) sa ob?ina produc?iile minime corespunzatoare culturii infiin?ate;
e) sa fie inregistra?i in eviden?ele Registrului agricol deschis la primariile in a caror raza administrativ-teritoriala se afla suprafe?ele
protejate, in anul 2021;
f) sa de?ina Registrul de eviden?a a tratamentelor cu produse de protec?ie a plantelor, completat incepand cu data infiin?arii culturi
jude?ean;
g) sa faca dovada valorificarii produc?iei minime realizate, prin documente justificative in func?ie de forma de organizare.
Beneficiarii sunt obliga?i sa transmita in scris notificarile catre centrele jude?ene/locale APIA, respectiv al municipiului Bucuresti, pri
pu?in 10 zile (calendaristice) inainte de data inceperii recoltarii legumelor in vederea valorificarii.
Controlul la fa?a locului se efectueaza in 7 zile de la notificare - APIA + DAJ - APIA verifica existen?a suprafeselor si culturilor, iar D
Cererea de inscriere in program se depune
o la centrele jude?ene/locale APIA, respectiv al municipiului Bucuresti de la data publicarii H.G. pana la data de 20 iulie inclusiv
Documente care inso?esc cererea:
a) copie a B.I./C.I. solicitant sau al/a reprezentantului legal daca cererea este depusa prin reprezentant legal/imputernicit;
b) copie a atestatului de producator valabil pana la 31 dec 2021;
c) imputernicire/procura notariala si o copie a B.I./C.I. a unui reprezentant ,dupa caz;
d) copie a certificatului de inregistrare la Oficiul Na?ional al Registrului Comer?ului/Registrul Na?ional al asocia?iilor si funda?iilor sa
desfasoara activitatea;
e) dovada cont activ banca/trezorerie;
f) adeverin?a in original, din Registrul agricol conform inscrisurilor aferente anului 2021, care atesta supafa?a de teren cu spa?ii pro
oricarui act juridic care confera dreptul de folosin?a asupra terenului in cauza;
Dovada valorificarii produc?iei de legume ob?inute in spa?ii protejate o constituie bonul fiscal/factura/fila din carnetul de comercializ
Valorificarea produc?iei se efectueaza in perioada 2 noiembrie- 2 decembrie 2021.
Pentru ob?inerea spijinului, dupa efectuarea verificarilor in teren urmare a notiicarii fermierii, au obliga?ia sa depuna la centrele jude
municipiului Bucuresti unde au depus cererea de inscriere, documentele justificative de valorificare a produc?iei si copia Registrului
produse de protec?e a plantelor, completat la zi si avizat de Oficiul Fitosanitar Jude?ean, pana la data de 3 decembrie 2021.
Produc?iile minime sunt urmatoarele:
a) in sere :
a. 2900 kg/1000 mp pentru ardei gras si/sau lung;
b. 5000 kg/1000 mp pentru castrave?i;
c. 8500 kg/1000 mp pentru tomate;
d. 3000 kg/1000 mp pentru vinete.
b) in solarii:
a. 1600 kg/1000 mp pentru ardei gras si/sau lung;
b. 3000 kg/1000 mp pentru castrave?i;
c. 3200 kg/1000 mp pentru tomate;
d. 2000 kg/1000 mp pentru vinete.
Sprijinul financiar se acorda beneficiarilor care indeplinesc condi?iile de eligibilitate numai pentru o singura cultura in anul de cerere
1000 mp.
Cuantumul
Valoarea maxima 2000 euro/cultura/1000 mp/beneficiar

