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Stimat Doamn� /Stimate Domnule - Primar

Ref.: aplicare program de sus�inere a productiei de usturoi 

In vederea continuärii sus�inerii legumiculturii române_ti. în Monitorul Oficial nr. 112 din 3 februaric 2022 a fost publicat� Hotarârea de Guvern nr. 147/2022 pentru aprobarea schemei 
"Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a productiei de usturoi", 

precum �i pentru stabilirea unor mäsuri de verificare �i control al acesteia în anul 2022. 

In acest sens. pentru anul 2022. ajutorul de minimis pentru sus�inerea produc�iei de 

usturoi se acord� întreprinderilor/intreprinderilor unice care î_i desf�_oar� activitatea în domeniul 

productiei primare de produse agricole pentru sus�inerea produc�iei de usturoi. respectiv 

produc�torilor agricoli persoane fizice care de�in atestat de producätor. valabil pân� la 
31 decembrie 2022. produc�torilor agricoli persoane fizice autorizate. întreprinderi individuale �i 
intreprinderi familiale cât _i produc�torilor agricoli persoane juridice. 

Pentru a fi eligibili la înscriere _i de a încheia programul prin valoriticarea produc�ici _i 

incasarea ajuuorului de minimis pentru produc�ia de usturoi. beneficiarii trebuie sä îndeplineasca 

cumulativ urmätoarele eriterii de cligibilitate: 

s� solicite ajutorul de minimis preväzut de prezenta hotärâre; 

så utilizezeo suprafa�� cultivat� cu usturoi de minimum 3.000 mp. marcat� la loc 

vizibil cu o plac�-indicator cu dimensiunea minimä recomandat� de 50 cm/70cm 
sã obtinã o productie de minimum 3 kg usturoi/10 mp: 
sa fie înregistra�i în evidentele Registrului agricol deschis la primâriile in a c�ror

ravá administrativ-teritorial� se afl� suprafetele cultivate cu usturoi în anul 2022: 

s� detiná Registrul de eviden�� a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor. 

completat începând cu data înfiintärii culturii _i avizat de OFVS;
s� fac� dovada productiei realizate prin documente justiticative. în func�ie de 

forma de organizare 

nu inregistreaz� obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat al statului 

i nu au s�vâr_it faple sanc�ionate de legile fiscale. contabile, vamale. 
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In ceca ce prive_le valorificurea produc�iei de usturoi. aceasta se va desf�_ura in perioada cuprins� între 1 iunie - 21 noiembrie 2022 inclusiv. iar documentele justificative vor fi bonul fiscal/ factura / fila / filele din carnetul de comercializare. 
Pentru obinerea acestui sprijin. potentialii beneficiari inregistra�i în Registrul unic pentru accesarea programului au obligatia sä depun� la DAJ Vaslui documentele justificativeimpreuna cu o copie a Registrului de evident� a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor, completat a zi �i avizat de Oficiul Fitosanitar Vaslui, pån� la 29 noiembrie 2022 inclusiv 

Mentionam faptul c�. acest ajutor de minimis nu se acord� solicitan�ilor a c�ror suprafa�este obinut� prin divizarea unei suprafete cultivate cu usturoi. dup� data inträrii în vigoare a acestei Hot�rårii de Guvern. indiferent de modalitatea de transfer a suprafetei, cu exceptiasuecesiunilor _i a contractelor de vânzare înregistrate în registrul agricol.
Cererile si documentele necesare obtinerii acestui sprijinfinanciar pot fi depusedirecla sediul Directiei pentru Agricultur� Judetene Vaslui, transmise prin mijloaceelectronice, la adresa de e-mail: office@dadrvaslui.ro sauin post� TCurier la adresa din Str. Eternitätii, 

nr 1, Vastui,pând cel târziu la data de 16 mai 2022 inclusis, 
Astfel. cererea tip de înscriere în program va fi înso�it� de urm�toarele documente: 

copie a B.IC.I. al/la solicitantului sau ala reprezentantului legal dac� cererea este 

depus� prin reprezentant legal/imputernicit: 
copie a atestatului de produc�tor valabil pân� la 31 decembrie 2022:

împuternicire/procur� notarialä _i o copie a B.I./C.I. al/a unui reprezentant. dup� 
caz: 

copie a certificatului de înregistrare la Oficiul National al Registrului 

Comertului/Registrul na�ional al asocia�tiilor _i funda�iilor sau a actului în baza 

c�ruia i_i desfä_oar� activitatea; 
dovadã cont activ la banc�/trezorerie 
adeverin��. în original. din Registrul agricol. conform înscrisurilor aferente anului

2022. care atest� suprafa�a de teren cultivat� cu usturoi utilizat� de solicitant în 

baza oric�rui act juridic care conferä dreptul de folosin�� asupra terenului în 

cauz�;
declara�ii pe propria räspundere, conform modelelor tip: 

certificat de atestare fiscal� �i cazier fiscal, valabile la data depunerii cererii.

Preciz�m ecá documentele trunsmise prin mijloace electronice trebuie s� fie semumatesi 

datate, iar copile certificate ,conformcu originalul" de cätresolicitan 

Valoarea maxim� în enro a sprijinului financiar de ujutor de mininmis care se acordà 

beneficiarilor este de 3.000 euro/ha _i se va pläti în lei. la cursul de schimb de 4.,9475 lei., stabilit

de Banca Centralä European� la data de 30 septembrie 2021. 
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Cererile _i documentele justificative pentru acordarea acestui sprijin financiar pot fi 
depuse la sediul Directiei pentru Agricultur� Judejene Vaslui. transmise prin mijloace
electronice. la adresa de e-mail: office@dadrvaslui.ro sau prin po_t� (curier). la adresa din Str. 
Eternitätii, nr. 1, Vaslui.

Mentionam laptul cà documentele transmise prin mjiloace clectronice Irebuie s� fie 

semnatesi datate,iar copiile certificateconform cu originalu" de cátresolicitunt. 

Cu stim�.

PENTAIDirector Executiv
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