
ANEXA 4 

 

 

              (Anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 108/2019) 

  Numele şi prenumele persoanei juridice/PFA/II/IF/PF ............................................................... 

  Domiciliul persoanei juridice/PFA/II/IF/PF .................... 

  (Comuna, judeţul) 

  Ferma (numele/numărul, adresa) ........................................ 

   

REGISTRU* 

de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor 

 

Data 

efectuarii 

tratamentul

ui ( ziua, 

luna, 

anul) 

Cultura si 

locul unde 

este situat 

terenul 

Tipul 

aplicarii 

Tratamentul efectuat Numele, 

prenumele 

persoanei 

responsabile 

de efectuarea 

tratamentului, 

semnatura 

Data 

inceperii 

recoltarii 

prodului 

agricol 

Numarul si 

data prin 

care s-a dat 

in consum 

populatie 

Agentul de  

daunare: 

boala/ 

daunatorul/ 

buruieni 

Denumirea  

produsului 

de protectie 

a plantelor 

folosit 

Doza 

omologata 

/doza 

folosita 

Suprafa

ta 

ha 

Cantitati 

utilizate 

(kg,l) 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           



           

           

           

           

           

           

           

 
 

 

 

Semnătura beneficiarului                 Avizat            

 Oficiul Fitosanitar   

 

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

Şef serviciu/Şef birou/Coordonator 

 

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

Numele si prenumele 

 

Semnatura 

 

Data Data 

 

 

 

  ----- 

  * Registrul se completează după fiecare utilizare a acestor produse cu respectarea normelor privind utilizarea durabilă a produselor de protecţie a plantelor 

prevăzute în „Codul de bune practici pentru utilizarea în siguranţă a produselor de protecţie a plantelor“, elaborat de Autoritatea Naţională Fitosanitară, postat 

pe pagina web a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la secţiunea fitosanitar/utilizarea durabilă a produselor de protecţie a plantelor. 
 



Anexa nr. 1 

 

Nr. ........... data................... 

   

 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN PROGRAM 

 

 

  Către 

  Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ......................./Municipiului Bucureşti 

   

Subsemnatul/Subsemnata: 

  - a) persoana juridica /PFA/II/IF..............................................................................., cu sediul în 

localitatea ......................................, judeţul ....................., înscrisă la Registrul Comerţului cu nr. 

................................, CUI ......................., cod CAEN ................, cont bancar deschis la 

....................................……………………….................................…….., reprezentata de 

..............................................,CNP................................................,mail.................................................tel

efon....................................... 

 

  - b) persoana fizică ..........................................................................., domiciliată în localitatea 

............................................ judeţul ............................, str. ………….......... nr. .........., deţinătoare a 

BI/CI seria ............. nr. .....………......., eliberat/eliberată la data 

.…....…........................................de................................................,CNP.........................................cont 

bancar..............................................................................deschis la.......................................... 

mail.................................................  telefon...................................................... 

 

 solicit înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a producţiei de usturoi, 

potrivit art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr.  108/2019 pentru aprobarea schemei „Ajutor de 

minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi“, precum şi pentru stabilirea 

unor măsuri de verificare şi control al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, şi 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 direcţiei împuternicit cu 

primirea şi verificarea cererii şi a documentelor însoţitoare. 

  Declar că am depus/nu am depus o altă cerere de ajutor de minimis pentru anul 2021 la Direcţia 

pentru Agricultură a Judeţului ...................../a Municipiului Bucureşti pentru înscrierea în program cu 

suprafaţa de ……….. mp. 

  Declar că în perioada anilor 2018-2021 am/nu am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul 

prevederilor art. 9, alin. (2)din Hotararea Guvernului nr. 108/2019, cu modificarile si completarile 

ulterioare,  în oricare din formele de organizare conform art. 4, alin. (2) din aceeasi hotarare, după cum 

urmează: 

 



- H.G. nr. 9/2018 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea 

programului de susţinere a crescătorilor de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa în 

vederea producerii cărnii de porc“, cu modificările ulterioare, suma de............................... 

- H.G.  nr. 107/2019 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea 

programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate" pentru anul 2019, cu 

modificările si completările ulterioare, suma de .............................   

- H.G. nr. 705/2019 privind aprobarea schemei ,, Ajutor de minimis pentru compensarea 

efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie - 

mai 2019 asupra sectorului apicol, suma de ……………………….. 

- H.G. nr. 108/2019-202/2020 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru 

aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi“, precum și pentru stabilirea 

unor măsuri de verificare și control al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, 

suma de………………….. 

- H.G.  nr. 248/2020 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea 

programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate" pentru anul 2020, cu 

modificările si completările ulterioare, suma de .............................   

- H.G. nr. 365/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea 

programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproductie din rasele Bazna şi/sau 

pentru perioada 2020-2022, precum si a unor masuri de aplicare a acesteia,cu completarile  

ulterioare, suma de............................... 

- H.G. nr. 716/2020 privind aprobarea schemei ,, Ajutor de minimis pentru compensarea 

efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie - 

mai 2020 asupra sectorului apicol, suma de ……………………….. 

- Precum și orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis primite până la data 

acordării ajutorului prevăzut de prezenta hotărâre și cele declarate de solicitant în cerere 

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

 

 

  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 a altor instituţii 

abilitate suma care a fost virată de aceasta cu titlu de ajutor de minimis, fără a prejudicia eventualele 

urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea. 

  Mă oblig să menţin suprafaţa de ………………, care va beneficia de prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de 

susţinere a producţiei de usturoi“, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al 

acesteia, cu modificările și completările ulterioare. 

  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                     │Aprobat                          │ 

├─────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ 

│.....................│Reprezentant DAJ,             │Director executiv DAJ,           │ 

├─────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ 

│                     │..............................│.................................│ 

└─────────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘ 

  



 ANEXA 2 

 

  Nr. ........... data ...................  

 

 

DECLARAŢIE 

 

 

PF/PFA/ÎI/ÎF/PJ ......................................................................, cu sediul în localitatea 

..............................................., judeţul ......................................., înscrisă la registrul comerţului cu nr. 

.................................., CUI ........................................, cod CAEN ...................................., cont bancar 

deschis la ........................................................, reprezentată de ........................................................, CNP 

..................................................., 

    declar că am luat cunoştinţă de Programul de susţinere a producţiei de usturoi şi mă oblig să 

notific în scris DAJ, prin e-mail, fax sau poştă, cu privire la existenţa culturii şi înainte de începerea 

recoltării în vederea efectuării verificărilor şi a evaluării producţiei înainte de recoltare. 

  Declar că suprafaţa cultivată cu usturoi pentru care solicit sprijin financiar nu este obţinută prin 

divizarea unei suprafeţe cultivate cu usturoi existente în anul de cerere, indiferent de modalitatea de 

transfer al suprafeţei, cu excepţia succesiunilor şi a contractelor de vânzare, înregistrate în Registrul 

agricol. 

  Declar că am înfiinţat cultura de usturoi în suprafaţă de .................. mp, pe raza localităţii 

..........................................., judeţul ....................................., şi marchez suprafaţa la loc vizib il cu o 

placă-indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripţia „Program de 

susţinere a producţiei de usturoi, beneficiar numărul ..................., Direcţia pentru Agricultură a Judeţului 

........................../Municipiului Bucureşti“. 

  Am fost informat de reprezentanţii DAJ cu privire la verificările ce se vor efectua cu privire la 

existenţa suprafeţei şi a culturii, precum şi a evaluării producţiei înainte de recoltare. 

  Cunosc prevederile prezentei hotărâri cu privire la reducerea proporţională a valorii ajutorului de 

minimis solicitat de subsemnatul, care se poate realiza în situaţia în care sumele totale necesare 

reprezentând ajutor de minimis depăşesc resursele financiare alocate schemei de ajutor de minimis. 

  Mă oblig să notific în scris DAJ, prin e-mail, fax sau poştă, în perioada de vegetaţie până la 

recoltare, în vederea efectuării verificării şi a evaluării producţiei înainte de recoltare. 

  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. 

 

 

Semnătura solicitantului, 

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

 



B. DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT  

 

 

  Sunt de acord ca Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ........................../Municipiului Bucureşti 

să prelucreze datele mele cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 

679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal 

şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 

privind protecţia datelor) - GDPR. 

  Temeiul juridic al prelucrării acestor date este consimţământul subscrisei/subsemnatului.  

  Consimţământul în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi furnizarea 

datelor menţionate mai jos sunt voluntare. 

  Acest consimţământ poate fi revocat în orice moment, printr-o notificare către DAJ, conform 

prevederilor GDPR referitoare la drepturile persoanelor vizate. 

  Toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai cât este necesar îndeplinirii scopului 

pentru care au fost colectate, plus termenele de arhivare prevăzute de dispoziţiile legale în materie, şi/sau 

atât cât este necesar pentru ca părţile să îşi poată exercita drepturile legitime. 

  În cazul în care aveţi întrebări legate de această declaraţie de consimţământ sau de prelucrarea 

datelor cu caracter personal, vă rugăm să contactaţi responsabilul pentru protecţia datelor cu caracter 

personal de la nivelul DAJ. 

  Am înţeles această declaraţie de consimţământ şi sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu 

caracter personal. 

 

  Numele şi prenumele (a se completa cu majuscule): 

 

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

  CNP ........................................., seria şi nr. CI .................................. 

  Adresa de domiciliu..................................................................... 

  Telefon mobil: ........................................................................... 

  E-mail: .................................................................................... 

  Semnătură beneficiar: ................................... 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Catre, 

                

                 DIRECTIA PENTRUAGRICULTURA JUDETEANA BIHOR 

 

 

 

 

 

 

 

   Subsemantul ..........................................................................., domiciliată în 

localitatea .......................................................................... judeţul ............................,  

str. ……........…….......... nr. .........., beneficiar al Programul de susţinere a producţiei 

de usturoi şi  avand numarul de inregistrare al dosarului _________din data 

de________________,  notific  DAJ cu privire la verificarea   existenţei suprafetei 

si  culturii  de usturoi. Notificarea I in teren. 

   

   

  
 

 

      Data                                                                         Semnătura solicitant,  
        

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Catre, 

                

          DIRECTIA PENTRUAGRICULTURA JUDETEANA BIHOR 

 

 

 

 

 

   Subsemantul ..........................................................................., domiciliată în 

localitatea ............................................ judeţul ............................, str. 

………….......... nr. .........., beneficiar al Programul de susţinere a producţiei de 

usturoi şi  avand numarul de inregistrare al dosarului _________din data 

de________________,  notific  DAJ cu privire la verificarea  și  evaluarea  

producției de usturoi înainte de recoltare. Notificarea II in teren.   

 

 

 

 

 

 

 

 

      Data                                                                         Semnătura solicitant,  
        

 

 



 

   

BENEFICIARII, CONDIŢIILE DE ELIGIBILITATE ŞI VALOAREA 

TOTALĂ A AJUTORULUI DE MINIMIS PENTRU SUSŢINEREA 

PRODUSULUI USTUROI 

 
  (1) Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor/întreprinderilor unice care îşi 

desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, pentru susţinerea 

producţiei de usturoi. 

  (2) Prevederile prezentei scheme se aplică întreprinderilor/ întreprinderilor unice definite 

la art. 3 lit. b) şi 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 şi completările ulterioare, valabil în anul de comercializare a producţiei 

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. 

 

Pentru a fi eligibili pentru acordarea ajutorului de minimis pentru cultura de usturoi, 

beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2) care solicită ajutoare de minimis conform 

prevederilor prezentei hotărâri trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii 

de eligibilitate: 

 

  a) să deţină o suprafaţă cultivată cu usturoi de minimum 3.000 mp, marcată la loc vizibil 

cu o placă-indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripţia 

„Program susţinere usturoi, anul ............., beneficiar numărul ............................., Direcţia 

pentru Agricultură a Judeţului ….....…./Municipiului Bucureşti“; 

  b) să obţină o producţie de minimum 3 kg usturoi/10 mp de pe suprafaţa prevăzută la lit.a);  

  c) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază 

administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu usturoi la data depunerii cererii 

prevăzute în anexa nr. 1; 

   d) să facă dovada producţiei realizate potrivit prevederilor lit. a) şi b) prin documente 

justificative;  

  e) să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, 

conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, completat cu tratamentele aplicate culturii.  

 

  

DOCUMENTE NECESARE LA DEPUNEREA DOSARULUI 

 
  a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură 

notarială şi 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) declaraţii pe propria răspundere, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 2. 

  f) copie a filelor din Registrul agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-

teritorială se află terenul utilizat în anul de cerere, din care să rezulte suprafeţele cultivate cu 

usturoi. 

 

CEREREA DE ÎNSCRIERE SE DEPUNE PÂNĂ CEL TÂRZIU LA DATA DE 15 MAI, 

INCLUSIV. 

 

  (4) Documentele prevăzute mai sus sunt prezentate în original şi în copie, în vederea 

certificării de reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene, 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 găseşte 

suprafaţa deţinută. 

 

 

Valorificarea producției prevăzute mai sus se face în perioada 15 Iunie - 22 noiembrie 2021, 

inclusiv. 

Pentru obținerea sprijinului financiar, solicitanții înregistrați în Registrul unic pentru accesarea 

Programului de susținere a producției de usturoi și verificați au obligația să depună la direcțiile 

pentru agricultură județene documente justificative (bon fiscal/factura/fila/filele din carnetul 

de comercializare) care să ateste comercializarea producției de usturoi, până la data de 29 

noiembrie 2021, inclusiv, a anului de cerere. 

 


