GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a
producției de usturoi”, beneficiarilor, condițiilor de eligibilitate, modului de acordare a
ajutorului de minimis, a valorii anuale totale a acestuia, precum și modalitățile de verificare și
control
Luând în considerare prevederile Programului de guvernare 2017 – 2020, capitolul "Politici
agricole și de dezvoltare rurală " - programul de susținere pentru produse deficitare,
În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al prevederilor
Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor
107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1. (1) Prezenta hotărâre stabileşte o schemă transparentă de ajutor de minimis, potrivit
prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea
articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în
sectorul agricol, denumit în continuare Regulamentul de minimis în sectorul agricol.
(2) Sunt exceptate de la obligaţia de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarele prevăzute la art. 3 alin. (1) din Regulamentul de
minimis în sectorul agricol.
(3) Schema de ajutor de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică
categoriilor de ajutoare prevăzute la art. 1 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.
Art. 2. Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României.
Art. 3. În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) ajutor de minimis – ajutorul definit la pct. 8 din preambulul Regulamentului de minimis în
sectorul agricol, coroborat cu art. 3 alin. (2) din acelaşi regulament;
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b) întreprindere – entitatea definită la pct. 4 din preambulul Regulamentului de minimis în
sectorul agricol;
c) întreprindere unică - entitatea definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis în
sectorul agricol;
d) autoritatea competentă – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru
agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, autoritatea responsabilă cu administrarea
schemei de ajutor de minimis;
e) Registrul ajutoarelor de stat – potrivit prevederilor art.1 alin. (2) din anexa la Ordinul
preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind
Registrul ajutoarelor de stat.
CAPITOLUL II: Beneficiarii, condițiile de eligibilitate și valoarea totală a ajutorului minimis
pentru susținerea produsului usturoi
Art. 4 (1) Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor/ întreprinderilor unice care îşi
desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, pentru susținerea producției
de usturoi.
(2) Prevederile prezentei scheme se aplică întreprinderilor/întreprinderilor unice definite la
art. 3 lit. b) și c), care exploatează culturi de usturoi, respectiv:
a) producătorilor agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr.
145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu
modificările și completările ulterioare, valabil în anul de comercializare a producției de usturoi;
b) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi
familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea
activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile
familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.182/2016;
c) producătorilor agricoli persoane juridice.
Art. 5 Pentru a fi eligibili pentru acordarea ajutorului de minimis pentru cultura de usturoi,
beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (2) care solicită ajutoare de minimis conform prevederilor prezentei
hotărâri, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
a) să dețină o suprafață cultivată cu usturoi de minim 3.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placa
indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția ,,Program susținere
usturoi,

anul........,

beneficiar

numărul

…………….,

Direcția

pentru

agricultură

a

județului……………./Municipiului București”;
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b) să valorifice o cantitate de usturoi de minim 5.000 kg/ha, dovedită cu documente justificative,
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
privind comercializarea producţiei.
(2) Valorificarea producţiei prevăzute la alin. (1) lit. b) se face în perioada 1 iulie - 29 noiembrie,
inclusiv, a anului de cerere.
Art. 6 (1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub
forma unei subvenţii, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.
(2) „Programul de susținere a producției de usturoi” se desfășoară pe o perioadă de 3 ani,
respectiv 2019 – 2021.
(3) 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 maxima de 15.000 euro/trei
exercitii financiare/beneficiar, prevăzută de art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul
agricol.
(4) Plata se acordă proportional cu suprafața efectiv cultivată.
(5) În cazul nerespectării prevederilor de la art. 5, beneficiarii schemei de minimis sunt obligaţi
la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă dobânzi și penalităţi de întârziere de la
data încasării acestuia, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările și completările ulterioare.
(6) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene şi a
municipiului Bucureşti, verifică modul de respectare a prevederilor prezentei hotărâri de către
beneficiarii sumelor reprezentând sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis.
(7) Anual, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se aprobă sumele
necesare schemei de ajutor de minimis.
Art. 7 Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranşă/an,
pe durata Programului de susținere a producției de usturoi, după îndeplinirea condiției prevăzute de la
art. 10 alin. (2).
Art. 8 Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de
prezenta hotărâre, pentru anul 2019 sunt în sumă de 9.300 mii lei, reprezentând echivalentul în lei al
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sumei 2.000 mii euro, şi se asigură din bugetul pe anul 2019 repartizat de Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale de la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 51
"Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", articolul 51.01 "Transferuri curente", alineatul
51.01.01 "Transferuri către instituţii publice", direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului
Bucureşti, care asigură sumele necesare acordării schemei de la capitolul 83.10 "Agricultură,
silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 40 "Subvenţii", articolul 40.15 "Sprijinirea producătorilor
agricoli.
CAPITOLUL III: Modul de acordare și modalitățile de verificare și control a ajutorului de
minimis pentru susținerea produsului usturoi
Art. 9 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și înainte de depunerea cererii de
înscriere în program, beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2) verifică împreună cu direcțiile pentru
agricultură județene, respectiv a municipului București, sumele potențial disponibile rămase, rezultate
după însumarea ajutoarelor de minimis primite pe durata a 3 exerciții financiare, respectiv ajutoarele
acordate în cele două exerciții financiare precedente și în exercițiul financiar în cauză, și până la
concurența sumei de 15.000 euro, potrivit art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul
agricol.
(2) Ajutoarele de minimis primite pe durata a 3 exerciții financiare sunt cele stabilite potrivit
Hotărârii Guvernului nr. 500/2017 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea
programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii", a Hotărârii Guvernului
nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a
produsului tomate în spaţii protejate", beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a
ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum şi a modalităţilor de verificare şi control,
cu modificările şi completările ulterioare și a Hotărârii Guvernului nr. 943/2017 pentru aprobarea
schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii
protejate", pentru anul 2018, cu modificările și completările ulterioare, precum şi orice alte sume
acordate prin scheme de ajutor de minimis primite până la data acordării ajutorului prevăzut de prezenta
hotărâre şi a celor declarate de solicitant în cerere.
(3) După efectuarea verificării prevăzute la alin. (1), beneficiarii menționați la art. 4 alin. (2)
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 usturoiului,

conform

modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de următoarele documente:
4

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;
(4) Documentele prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b) sunt prezentate în original şi în copie, în
vederea certificării de reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţeană, respectiv a municipiului
Bucureşti, prin înscrierea pe copie a sintagmei "conform cu originalul".
(5) În situaţia în care solicitantul 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 găsește suprafața
deținută.
(6) Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrează
cererile, le verifică împreună cu documentele anexate şi întocmesc Registrul unic pentru accesarea
Programului de susținere a producției de usturoi, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.
(7) Gestionarea Registrului unic prevăzut la alin. (6) se asigură de către un funcționar din cadrul
direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, numit prin decizie a
directorului executiv.
(8) În situația în care se constată că solicitantul a depus cereri pe raza mai multor județe,
reprezentanții direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, decid asupra
solicitărilor formulate, urmând ca plata să fie efectuată la nivelul structurii unde a fost solicitată
suprafața cea mai mare, după transmiterea tuturor documentelor.
Art. 10 (1) Reprezentanții direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului
Bucureşti, având în vedere cererea de înscriere în program și declarația pe propria răspundere prevăzută
la art.9, alin. (3), lit. e) și în baza comunicării solicitanților, verifică existența culturii, potrivit fișei
prevăzută în anexa nr. 4.
(2) Pentru obținerea sprijinului prevăzut la art. 6 alin. (3), solicitanții înregistrați în Registrul unic
pentru accesarea Programului de susținere a producției de usturoi și verificați potrivit prevederilor alin.
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(1) au obligația să depună la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti,
documente justificative care să ateste comercializarea producției de usturoi obținute pe terenul declarat,
până la data de 29 noiembrie, inclusiv.
(3) Documentele justificative prevăzute la alin. (2) sunt bonul fiscal/factura/fila/filele din
carnetul de comercializare.
Art. 11 (1) Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti verifică
documentele justificative prevăzute la art. 10 alin. (3) și completează în mod corespunzător Registrul
unic pentru accesarea Programului de susținere a producției de usturoi.
(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, aprobă sumele
aferente reprezentând ajutor de minimis, pentru fiecare beneficiar în parte, se asigură că sumele totale
care se acordă solicitantului se încadrează în plafonul maxim, conform art. 6 alin. (3).
Art. 12 Direcţiile pentru agricultură judeţene și a municipiului Bucureşti întocmesc Situaţia
centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar, conform modelului prevăzut în
anexa nr. 5, pe care o transmit Direcţiei generale buget finanţe şi fonduri europene din cadrul
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, până la data de 5 decembrie.
Art. 13 După primirea situaţiilor centralizatoare prevăzute la art. 12, Direcţia generală buget
finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale întocmeşte situaţia
centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6.
Art. 14 (1) După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a deschiderii creditelor
bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează conturile direcţiilor
pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti virează sumele cuvenite în
conturile beneficiarilor, potrivit legislaţiei în vigoare, şi încarcă informaţiile corespunzătoare în
Registrul ajutoarelor de stat.
Art. 15 (1) Registrul unic prevăzut de art 9, alin. (6), precum și documentația depusă pentru
accesarea Programului de susținere a producției de usturoi, aferente perioadei prevăzută la art. 6 alin.
(2), se păstrează la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe o
perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul de minimis.
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(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti întocmesc Lista cuprinzând
beneficiarii ajutoarelor de minimis şi sumele acordate potrivit prezentei hotărâri, precum şi orice alte
sume acordate acestor beneficiari prin alte scheme de minimis în exerciţiul financiar actual şi în cele
două exerciţii financiare precedente.
(3) Lista se publică pe site-ul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti.
CAPITOLUL IV: Dispoziţii finale
Art. 16 Ajutorul de minimis acordat în temeiul prezentei hotărâri este avut în vedere pentru a fi
dedus din orice schemă viitoare de ajutor de minimis acordată pentru aceleaşi costuri eligibile, dacă un
astfel de cumul ar depăşi intensitatea/valoarea maximă stabilită pentru respectivul ajutor de minimis.
Art. 17 Se interzice acordarea de ajutor de minims în temeiul prezentei hotărâri solicitanților a
căror suprafață de culturi de usturoi este obținută prin divizarea unei exploatații existente la data intrării
în vigoare a prezentei hotărâri, indiferent de modalitatea de transfer al suprafeţei, cu excepţia
succesiunilor şi a contractelor de vânzare-cumpărare.
Art. 18 Anexele nr. 1- 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM –MINISTRU
Viorica Vasilica DĂNCILĂ
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Anexa nr. 1
Nr............ data...................
CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN PROGRAM
(Model)
Către,
Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Judeţului......................./Municipiului Bucureşti
Subscrisa:
PF/PFA/II/IF/PJ......................................................................................................................................,
cu sediul în localitatea................................, judeţul.................., înscrisă la Registrul Comerţului sub nr.
...............,
deschis

CUI.......................,
la

cod

CAEN

..................................cont

………………………………………………………..reprezentată

bancar
de

................................................,CNP..............................................
solicit înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a producției de usturoi,
potrivit art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr.

/2019 pentru aprobarea schemei ,, Ajutor de

minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi”, beneficiarilor, condițiilor de
eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minims, a valorii anuale totale a acestuia, precum și
modalitățile de verificare și control și depun următoarele documente:
……………………………………………………………………………………………………… ……..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
NOTĂ:
Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul şi data acestuia.
Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul direcției împuternicit cu primirea şi
verificarea cererii şi a documentelor însoţitoare.
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Declar că am depus/nu am depus o altă cerere de ajutor de minimis pentru anul………… la Direcţia
pentru Agricultură a Judeţului ...................../a Municipiului Bucureşti pentru înscrierea în Program cu
suprafața ………..mp.
Declar că în perioada anilor 2017-2019 am /nu am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul:
……………………………… ………… Suma …………………………..……………………….
………………………………………………………………………………………………………
NOTĂ:
Se înscriu actele normative în baza cărora a beneficiat de ajutoare de minimis.
Mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui control şi
să înapoiez la cererea motivată a direcţiilor pentru agricultură judeţene sau altor instituţii abilitate suma
care a fost virată de aceasta sub titlul de ajutor de minimis, fără a prejudicia eventualele urmări ce ar
putea fi angajate împotriva mea.
Mă oblig să mențin suprafața de ………………care va beneficia de prevederile Hotărârii Guvernului nr.
……………/2019 pentru aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de
susținere a producției de usturoi”, beneficiarilor, condițiilor de eligibilitate, modului de acordare a
ajutorului de minims, a valorii anuale totale a acestuia, precum și modalitățile de verificare și control.
Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul
penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în
documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.
Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate şi verificate în vederea
calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de
evaluări economice.

Solicitant,

Verificat reprezentant DAJ,

Aprobat director executiv DAJ,

.........................

……………………………

…………………………….
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Anexa nr. 2
Nr............ data...................
DECLARAȚIE
(Model)
Subscrisa:
PF/PFA/II/IF/PJ..........................................................................................................................................
cu sediul în localitatea................................, judeţul.................., înscrisă la Registrul Comerţului sub nr.
...............,
deschis

CUI.......................,
la

cod

CAEN

..................................cont

bancar

………………………………………………………..reprezentată

de

................................................,CNP............................................................................................................
Declar că am luat cunoștință de Programului de susținere a producției de usturoi și mă oblig să
informez/comunic/anunț DAJ existența culturii în vederea efectuării verificărilor.
Declar că suprafața cultivată cu usturoi, pe care solicit sprijin financaiar, nu este obținută prin divizarea
unei exploatații existente la data de 1 ianuarie 2019.
Declar că am înființat cultura de usturoi în suprafață de ……………………mp, pe raza
localității…………………………………………..județul……………………………......și

marchez

suprafața, la loc vizibil, cu o placa indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se
găsească inscripția ,,Program susținere producția de usturoi, beneficiar numărul ……………., Direcția
pentru agricultură a județului……………./Municipiului București”.
Am fost informat de reprezentanții DAJ cu privire la verificările ce se vor efectua cu privire la existența
suprafeței și existența culturii.
Mă oblig să anunț DAJ în perioada de vegetație până la recoltare, în vederea efectuării verificării.
Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul
penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în
documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.

Data
……………..

Semnătura solicitant,
…………………………………
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Anexa nr. 3
Registrul unic pentru accesarea
Programului de susținere a producției de usturoi
(Model)

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ....................../a Municipiului Bucureşti

Producător

Cererea de

Suprafaţa pentru care se

Nr.

agricol

înscriere în

solicită sprijinul

Cantitate

crt.

(denumirea,

Program

Total

comercializata

localitatea)

(Nr./data)

(m2)

(kg)

(1)

(2)

(3)

(4)

(0)
1.

1/data

2.

2/data

Suma totală
aprobată
(lei)
(5)

3.
4.
...

Nota: Coloanele 4 și 5 se completează pe baza documentelor justificative depuse de solicitant

Întocmit
...........................
(numele, prenumele, funcţia, semnătura, ştampila)
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Anexa nr. 4
Fișa de identificare a culturii
(model)
Numele și prenumele………………………………., funcția……………………legitimația
nr………………….în calitate de reprezentant DAJ …………………………………………….………
Am constatat următoarele:
Date solicitant: …………………………………………………………………………………………..
Suprafața existență cu cultura de usturoi…………………………………
În cazul în care se depun cereri de inscriere în Program în mai multe județe :
Suprafata ……………….judetul ……………………………………………………………………….
………………………………………..
Cultura se află în faza de :
- 2-3 frunze;
-

tulpină ;

-

formarea bulbului ;

-

maturarea bulbului.

Da

Nu

Da

Nu

Da

Nu

Da

Nu

Vecinătăți …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Schița culturii cu căile de acces
Indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția ,, Programul de
susținere a producției de usturoi, beneficiar numărul……………., Direcția pentru agricultură a
județului……………./Municipiului București”.
Da
Nu
Alte mențiuni :
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
NOTA
Această fișă se va completa în urma informării DAJ de către solicitant pentru a constata exisetnța
culturii de usturoi.
Am constatat,
Reprezentant DAJ,

Sunt de acord cu constatarea,
Solicitant,
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Anexa nr. 5
Situaţia centralizatoare a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar
(model)
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Direcţia pentru Agricultură a Judeţului .................../a Municipiului Bucureşti

Suprafaţa pentru
Nr.

Numărul

care se acordă

Cantitatea

Cuantum pe

sprijin

comercializata

beneficiar (lei)

Total

(kg)

crt. beneficiarilor

Total

(m2)
(0)

(1)

(2)

Suma aprobată

(lei)
(3)

(4)

(5)

Întocmit
Director executiv,

.........................

..........................

(numele, prenumele,

(numele, prenumele,

funcţia şi semnătura)

semnătura şi ştampila)
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Anexa nr. 6

Situaţie centralizatoare
(Model)
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Se aprobă.
Ordonator principal de credite,
.....................

Nr. crt.

Judeţul

(0)

(1)

Suma totală aprobată
(lei)
(2)

1.
2.
3.
...
TOTAL:

Direcţia generală buget finanţe şi fonduri europene
Director general,
......................(semnătura şi ştampila)
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea
programului de susținere a producției de usturoi”, beneficiarilor, condițiilor de eligibilitate,
modului de acordare a ajutorului de minimis, a valorii anuale totale a acestuia, precum și
modalitățile de verificare și control
Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale

Cultura de usturoi are un potențial nevalorificat pe deplin în sensul
existenței unor premise care să ofere producătorilor posibilitatea
funcționării în condiții de piață echitabile în context concurențial.
În România, suprafața cultivata cu usturoi în anul 2017 a fost de
9.974 hectare, obținându-se o producție de 55.673 tone.
Majoritatea suprafețelor sunt exploatate de către micii fermieri
constituiți în ferme de familie.
În perioada 2010-2017, trendul general al producției a fost
descrescător. În anii 2016 și 2017 producția de usturoi a înregistrat
un declin. Comparativ cu anul 2010, în anul 2017 producția de
usturoi a scăzut cu 11,5 mii tone.
Județele cu cele mai mari suprafețe cultivate cu usturoi sunt:
Botoșani, Dolj, Iași, Mehedinti, Suceava, Teleorman, Timis.
In urma analizei datelor comunicate de direcțiile pentru agricultură
județene a rezultat o suprafața medie a exploatației de 0,22 ha.
Circa 62% din totalul exploatatiile cultivate cu usturoi au
dimensiuni cuprinse între 0.004 ha și 1 ha.
La nivelul României, consumul de legume mediu anual pe locuitor
se situează în jurul valorii de 155,9 kg, din care consumul de
usturoi anual/cap de locuitor reprezinta 2,2 kg, respectiv 1,41 %
din consumul total de legume.
Deficitul de producție la cultura de usturoi cultivat în camp se
datorează costurilor mari de producție, deficitului de sămânță din
soiuri autohtone, lipsa gamei de mașini și utilaje necesare aplicării
tehnologiei precum și slaba asociere a producătorilor agricoli.
Lipsa spatiilor destinate conditionarii (sortare, ambalare etc.) si
păstrării corespunzătoare a usturoiului, a creat dificultati în
valorificarea producției către piață, ceea ce a condus la creșterea
importului de usturoi.
Principalele țări UE ce realizează schimburi comerciale cu usturoi
1

sunt: Olanda, R. Ceha, Spania, Ungaria, Germania, Grecia, Franta,
Polonia, Bulgaria.
Țările importatoare de usturoi
Moldova.

sunt:

Turcia, China, Egipt,

La nivelul anului 2017 nivelul maxim al schimburilor comerciale
cu usturoi s-a evidentiat în lunile iulie-august, iar la nivelul țărilor
terțe nivelul maxim a fost atins în lunile aprilie-mai-iunie.
Ponderea importurilor din țări terțe este de 3% din totalul
schimburilor comerciale pentru anul 2017.
În anul 2017, România a importat 6.095,26 tone usturoi. Având în
vedere consumul de usturoi de 43.603 tone/an se constată un
deficit de usturoi de 14.435 mii tone .
Pentru a se asigura necesarul de consum al populației trebuie
menţinute suprafețele dedicate acestei culturi și încurajarea
producătorilor să nu abandoneze această cultură precum și apariția
de noi producători în zonele cu tradiție și nu numai.
Cultura usturoiului se pretează foarte bine pentru cei care dețin
suprafețe mici cultivate cu legume, pentru fermele de familie și
pentru membri formelor asociative, respectiv cooperative agricole,
grupuri și organizații de producători.
În urma consultărilor cu formele asociative reprezentative din
sector, precum si a urma intalnirilor ce au avut loc în periaoda
2017-2018 cu producatorii agricoli cultivatori de usturoi/
comercianti s-a stabilit susținerea usturoiului ca produs deficitar.
Producatorii agricoli s-au adresat ministerului pentru susținerea
produsului usturoi, răspunzând astfel și dorinței consumatorului de
a avea acces la produse autohtone.
De asemenea, în Programul de Guvernare, la capitolul Politici
agricole și de dezvoltare rurală este prevăzut programul de
susținere pentru produse deficitare.
În acest sens a fost elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului
pentru aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea
programului de susținere a producției de usturoi”, beneficiarilor,
condițiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de
minimis, a valorii anuale totale a acestuia, precum și modalitățile
de verificare și control.
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1 . Transpunere/creare cadru

Regulamentul (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie
2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind
2

pentru aplicare legislație
comunitară

2. Schimbări preconizate

funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul
agricol.
Prezenta hotărâre stabileşte o schemă transparentă de ajutor de
minimis, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1408/2013
al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor
107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene
ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, denumit în continuare
Regulamentul de minimis în sectorul agricol.
Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor/
întreprinderilor unice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul
producţiei primare de produse agricole, pentru susținerea
producției de usturoi.
Beneficiarii acestui sprijin financiar sunt:
- producătorilori agricoli persoane fizice care deţin atestat de
producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor
măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu
modificările și completările ulterioare, valabil până la data plăţii
ajutorului de stat.
- producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi
individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind
desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale,
cu aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;
- producătorilor agricoli persoane juridice.
Pentru a fi eligibili la aplicarea schemei de ajutor la cultura de
usturoi, solicitantii trebuie să îndeplinească următoarele criterii
cumulative de eligibilitate:
a) să dețină o suprafață cultivată cu usturoi de minim 3000 mp,
marcată la loc vizibil, cu o placa indicator cu dimensiunile de
Indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se
găsească inscripția ,,Program susținere usturoi, ……………….,
beneficiar numărul …………….,Direcția pentru agricultură a
județului……………./Municipiului București”.
b) să obțină o producție de minim 5000 kg/ha și să valorifice o
cantitate de usturoi de minim 5000 kg/ha dovedită cu documente
justificative, 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.
Valorificarea producției se face în perioadele
noiembrie, inclusiv.

1 iulie - 29
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De asemenea, prin proiectul de act normativ se prevede interdicția
acordării ajutorului de minims solicitanților a căror suprafață de
culturi de usturoi este obținută prin divizarea unei exploatații
existente la data de 1 ianuarie a anului de cerere, cu excepția
succesiunilor și a contractelor de vânzare cumpărare.
Sprijinul se acordă începând cu anul 2019 în cuantum de 1000
euro/ha cultivat cu usturoi, suprafata minimă eligibilă fiind de 0,3
ha.
Calculul sprijinului se face proporțional cu suprafața de pe care
s-a valorificat o cantitate minimă de 5000 kg/ha.
Bugetul schemei de ajutor de minimis se aprobă anual.
Bugetul pentru anul 2019 este de 2.000 mii euro, reprezentând
echivalentul în lei a sumei de 9.300 mii lei.
Valoarea totală a ajutorului de minimis care se acordă unei
întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 15.000
euro pe durata a 3 exerciţii financiare, în cursul exerciţiului
financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.
Prin acordarea acestui sprijin financiar se urmărește eficientizarea
activităţii acestor sectoare, asigurarea necesarului de consum
intern din producția autohtonă de produse agricole, respectiv
usturoi, precum și acoperirea pierderilor de venit înregistrate de
producătorii agricoli.
De asemenea, se urmărește menținerea în cultură a suprafețelor din
zonele cu tradiție, în cultura usturoiului obținerea unor produse de
calitate, realizarea lanțurilor de valorificare, echilibrarea balanței
comerciale la acest produs deficitar.
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, până la
data de 15 mai, inclusiv, beneficiarii depun la directiile pentru
agricultură judetene și a Municipiului București, o cerere prin care
solicită înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea
Programului de susținere a produsului usturoi însoțită de
documentele menționate în textul proiectului de act normativ.
Proiectul mai prevede faptul că reprezentanții direcţiilor pentru
agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, având în
vedere cererea de înscriere în program și declarația pe propria
răspundere și în baza comunicării solicitanților, verifică înființarea
culturii de usturoi potrivit fișei prevăzute în anexele proiectului de
act normativ.
Pentru obținerea sprijinului financiar, solicitanții înregistrați în
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Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a
produsului usturoi au obligația să depună la direcţiile pentru
agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti,
documente justificative care să ateste comercializarea producției
de usturoi valorificate în anul 2019, până la data de 29 noiembrie,
inclusiv.
Proiectul de act normativ mai reglementează și întocmirea unor
situații centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea
sprijinului financiar, care se întocmesc de structurile implicate în
vederea deschiderii de credite bugetare și alimentarea conturilor
direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului
Bucureşti, în scopul virării sumelor cuvenite în conturile
beneficiarilor, potrivit legislaţiei în vigoare, precum și statuarea
unor termene limită de depunere a acestora.
Acordarea ajutorului reglementat de prezenta hotărâre duce la
îmbunătățirea balanței comerciale prin reducerea importului pentru
produsele deficitare din domeniul agriculturii, asigurându-se
astfel produse din producția internă și în același timp sporind
interesul producătorilor agricoli în dezvoltarea exploatațiilor
agricole.
Nu este cazul
3. Alte informaţii
Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic
11. Impactul asupra mediului
concurenţial şi domeniului
ajutoarelor de stat

Nu este cazul
Ajutoarele de minimis din agricultură cad sub incidența
prevederilor art. 49 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de
stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii
concurenţei nr. 21/1996 și al Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013
al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor
107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene
ajutoarelor de minimis în sectorul agricol

2. Impactul asupra mediului de
afaceri

Ajutorul de minimis reglementat de prezentul proiect va contribui
la creșterea și stabilizarea cantitativă şi calitativă a producțiilor de
materii prime, la echilibrarea balanţei veniturilor şi cheltuielilor
producătorilor agricoli, ajutându-i să se reașeze într-o poziție mai
stabilă şi mai echilibrată în raport cu partenerii de afaceri.
Nu este cazul

21.Impactul asupra sarcinilor
administrative
22. Impactul asupra
întreprinderilor mici și mijlocii
3. Impactul social

Nu este cazul
Sporirea veniturilor producătorilor agricoli prin realizarea unui
venit echilibrat și constant prin comercializarea producţiei, atât pe
piața autohtonă, cât și pe alte piețe realizarea unui venit echilibrat
și constant al producătorilor agricoli,.
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Sprijinirea fermierilor ar putea avea ca efecte echilibrarea balanţei
veniturilor şi cheltuielilor, astfel ameliorându-şi nivelul de trai,
menţinându-se în activitate şi evitându-se depopularea spaţiului
rural, precum și atragerea tinerilor în spațiul rural.
4. Impactul asupra mediului
41. Impactul asupra drepturilor
și libertăților fundamentale ale
omului

Nu este cazul
Nu are impact. Proiectul este corelat cu dispozițiile Convenției
europene a drepturilor omului și ale protocoalelor adiționale la
aceasta, ratificate de România, precum și jurisprudența Curții
Europene a Drepturilor Omului.

Nu este cazul
5. Alte informaţii
Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt,
pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

Mii lei
Indicatori
1

Anul
curent
2

Următorii 4 ani
3

4

5

6

Media pe 2
ani
7

1. Modificări ale veniturilor
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) sume primite de la UE
(ii) taxa pe valoarea adaugata
b) bugete locale:
(i) sume defalcate din TVA
c) bugetul asigurărilor sociale de
stat:
(i) contribuţii de asigurări
2. Modificări ale cheltuielilor
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si servicii
b) bugete locale:

6

(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor sociale
de stat
i) cheltuieli de personal
ii) bunuri şi servicii
3. Impact financiar, plus/minus,
din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea
creşterii cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa
reducerea veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind
fundamentarea modificărilor
veniturilor şi/sau cheltuielilor
bugetare
7. Alte informaţii:
Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta
hotărâre sunt în sumă de 9.300 mii lei, reprezentând echivalentul în lei a sumei de 2.000 mii euro,
şi se asigură din bugetul pe anul 2019 repartizat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de
la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 51 "Transferuri între
unităţi ale administraţiei publice", articolul 51.01 "Transferuri curente", alineatul 51.01.01
"Transferuri către instituţii publice", direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului
Bucureşti, care asigură sumele necesare acordării schemei de la capitolul 83.10 "Agricultură,
silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 40 "Subvenţii", articolul 40.15 "Sprijinirea
producătorilor agricoli.
Sumele necesare implementării schemei de ajutor de minimis reglementată prin proiectul de
hotărâre de Guvern se încadrează în limitele de cheltuieli comunicate de către Ministerul
Finanțelor Publice pentru anul 2019 și perspectiva anilor 2020-2022.
Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare
pentru aplicarea prevederilor
proiectului de act normativ:
a) acte normative în vigoare ce
vor fi modificate sau abrogate,
ca urmare a intrării în vigoare
a proiectului de act normativ;
b) acte normative ce urmează a

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
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fi elaborate în vederea
implementării noilor dispoziţii.
2. Conformitatea proiectului de Regulamentul (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie
2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind
act normativ cu legislaţia
comunitară în cazul proiectelor funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul
ce transpun prevederi
agricol
comunitare
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3.Măsuri normative necesare
aplicării directe a actelor
normative comunitare
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
a Uniunii Europene
5. Alte acte normative şi/sau
Nu este cazul
documente internaţionale din
care decurg angajamente
Nu este cazul
6. Alte informaţii
Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul
de consultare cu organizaţii
neguvernamentale, institute de
cercetare şi alte organisme
implicate

2.Fundamentarea alegerii
organizaţiilor cu care a avut loc
consultarea, precum şi a
modului în care
activitatea acestor organizaţii
este legată de obiectul
proiectului de act normativ
3. Consultările organizate cu
autorităţile administraţiei
publice locale, în situaţia în care
proiectul de act normativ are ca
obiect activităţi ale acestor
autorităţi, în condiţiile
Hotărârii Guvernului
nr.521/2005 privind procedura
de consultare a structurilor
asociative ale autorităţilor
administraţiei publice locale la
elaborarea proiectelor de acte
normative

În procesul de elaborare a proiectului de act normativ au avut loc
consultări cu reprezentanţii formelor asociative reprezentative din
sectorul legume-fructe, respectiv Organizația Interprofesională
PRODCOM legume-fructe, Confederația Agriculturii Țărănești
din Romania (CATAR), Cooperativa agricolă AGROSTIL FAM,
reprezentanții micilor producători.
Proiectul va fi supus dezbaterii în cadrul Comisiei de Dialog
Social.
Consultările au avut în vedere reprezentativitatea structurilor
asociative din sectorul legumicol precum și activitatea pe care
acestea o desfășoară în beneficiul producătorilor și a relațiilor pe
filiera de produs până la comercializare.

Nu este cazul
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4. Consultările desfăşurate în
cadrul consiliilor
interministeriale, în
conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului
nr.750/2005 privind
constituirea consiliilor
interministeriale
permanente
5. Informaţii privind avizarea
de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a
Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
6. Alte informaţii

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

Proiectul de act normativ se avizează de Consiliul Legislativ

Nu este cazul

Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului
de act normati
1. Informarea societăţii civile cu Au fost respectate prevederile Legii nr.52/2003 privind
privire la necesitatea elaborării transparenţa decizională în administrația publică.
proiectului de act normativ
2.Informarea societăţii civile cu Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
privire la eventualul impact
asupra mediului în urma
implementării proiectului de
act normativ, precum şi efectele
asupra sănătăţii şi securităţii
cetăţenilor sau diversităţii
biologice
Nu este cazul
3. Alte informaţii
Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în Instituția publică responsabilă cu implementarea măsurilor
aplicare a proiectului de act cuprinse în proiectul de act normativ este Ministerul Agriculturii şi
normativ de către autorităţile Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene,
administraţiei publice centrale respectiv a municipiului Bucureşti.
şi /sau locale – înfiinţarea unor
noi organisme sau extinderea
competenţelor
instituţiilor
existente
Nu este cazul
2. Alte informaţii
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În acest sens a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea schemei
,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi”, beneficiarilor,
condițiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, a valorii anuale totale a
acestuia, precum și modalitățile de verificare și control, pe care îl supunem spre adoptare

MINISTRUL AGRICULTURII
ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Petre DAEA
Avizam favorabil:

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE

Eugen Orlando TEODOROVICI

Teodor-Viorel MELEȘCANU

MINISTRUL DELEGAT PENTRU
AFACERI EUROPENE
George CIAMBA

MINISTRUL JUSTIȚIEI
Tudorel TOADER
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