
PROGRA"MULUI DE SUSTINERE A PRODUqIEI DE 

LEGUME IN SPATIl PRQTEJATE PENTRU ANUL 2022 


HOTA-RARE nr. 148 din 2 februarie 2022 pentru aprobar'ea Programului de sustinere 
a produq:iei de legume in spatH protejate pentru anul 2022 

Beneficiarii ajutorului de minimis sunt produditorii agricoli: 
1. Persoane flzice; 
2. PFA, II ~i IF, constituite potrivit OUG nr. 44/2008; 
3. Persoane juridice. 

Documentele necesare pentru incrierea in program, sunt: 
- cerere Inscrlere in program; 

- caple a S.L/C.Lalja solic1tantului sau al/a reprezentantului legal; 

- caple a atestatului de produd3tor valabil pana la 31 decembrie 2022; 

- lmputernicire/procura notarial~ §i a caple a 8.1./C.1. aI/a unui reprezentant, 


dupa caz; 
- copie a certificatului de lnregistrare la Oficiul National al Reglstrului Come~uluj; 
- dovada cant activ bandijtrezorerie; 
- adeverinta, in original, din Registrul agricol, conform lnscrisurilor aferente 

anului 2022, care atesta suprafata de teren cu spatH protejate utilizaUi de 
solicitant 111 baza orlcarui act juridic care confera dreptul de folosinta asupra 
terenului in cauza; 

- certificat de atestare fiscala ~i cazier fiscal, valabile la data depunerii cererii. 
Depunerea dosarului: 

- pentru ciclul I - dosarul se depune la Direqia pentru Agrlcultura Judeteana 
Teleorman, in perioada 9 februarie '-. 1· martie 2022, pentru cultura de 
tomate; 

- pentru clclul II - dosarul se depune; la Direqia pentru Agricultura Judetean~ 
Teleorman In perloada 25 lulie 2022-31 august 2022, pentru culturile: 
tomate, ardei gras/~i/sau lung - capia, castrave~i, fasole pastai, 
salata, spanac, ceapa verde. 

Produqiile minime prevazute sunt urmatoarele: 
a) 3.000 kg/1.000 mp pentru cultura de tomate; 

b) 2.000 kg/1.000 mp pentru cultura de ardei gras §i/sau lung - capia; 

c) 4.000 kg/1.000 mp pentru cultura de castraveti; 

d) 1.500 kg/1.000 mp pentru cultura de fasole pasU~i; 

e) 10.000 plante/1.000 mp pentru cultura de salata; 

f) 1.000 kg/1.0aO mp pentru cultura de spanac; 

g) 100.000 bulbi/plante/1.000 mp pentrucultura de ceapa verde. 


Valoarea maxima in euro a sprijinului financiar de ajutor de minimisjbeneficiar 
poate fI de 4.000 euro, respectiv: 

a) 3.000 euro/cultur~ in ciclul 1/1.000 mp/beneficiar; 
b),1.000 euro/cultur~ In ciclul II/1.000 mp/beneficiar. 



PROGRAMULUI DE SUSTINERE A PRODUqIEI DE USTUROI 

HOTARARE nr. 147 din 2 februarie 2022 pentru aprobarea sehemei IIAjutor de 
minimis pentru apllcarea programului de sustinere a productiei de usturoi", precum ~i 
pentru stabilirea unor m~suri de verifieare ~i control al aeesteia In anul 2022 

Pentru a fi eligibili la aeordarea ajutorului de minimis beneflelarii trebuie sa utilizeze 0 

suprafata eultlvata eu usturoi de minimum 3000 mp, marcata la loc vlzibil cu 0 placa 
indicator ~i sa obtina 0 productie de minimum 3 kg usturoi/10 mp. 

Beneficiarii ajutorului de minimis sunt producatorii agricoli: 
1. Persoane flzice; 
2. PFA, II ?i IF, eonstituite potrlvit OUG nr. 44/2008; 
3. Persoane juridice. 


Documentele care insotesc cere rea: 

-	 copie B.1./C.1. soliCitant sau reprezentant legal dad'! cererea este depus~ prin 

reprezentant legal(imputernicit; 
- cople a atestatului de producator valabil pana la 31 decembrie 2022; 
- imputernicire/procura notariala ~i 0 cople a B.1./e.! a unui reprezentant, clupa 

caz; 
- copie a certificatulul de inregistrare la ONRC/Registrul national al asociatlHor ?i 

fundatiilor sau a actului in baza caruia l!ji desfag;oara actlvitatea; 
- dovada cont actlv la banea/trezorerie; . . 
- adeverinta In original, din Registrul agrico/, conform Inser/surllor aferente anului 

2022, care atest~ suprafata cultlvata eu usturoi utilizata in baza oricarul act 
juridic; 

- declaratie pe proprie raspundere (conform anexel nr. 2); 
- certificat de atestare flseala~i cazierflscal, va/a bile la data depunerii cererii. 

Valoarea ajutorului de minimis care se acord~beneficiarilor este de pana la 3.000 
euro/ha, plata acordzmdu-se proportional cu suprafata efectlv cultivat~. 

Valorificarea productiei se va face in perioada 1 iunie - 21 noiembrie 2022. 

Cererea de inscriere in program se poate depune: · . 
• 	 la sediu/ DireGtlei pentru Agrlcultur~ Judeteana Teleorman, de la data publidkii hotararii 

de Guvern pana la data de 16 mai Inclusiv sau 
• 	 se poate trimite prin mijloace e/ectronice ~i/sau po~t~Vcurierat, lnsotl~ de documente/e 

prevazute (documentele transmise prln mljloace eleetronice trebuie sa fie semnate ~i 
datate, iar copiile trebuie sa fie certificate "conform cu originalul" de catre solicitant). 


