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ANUNT

Prin prezenta va intormam ca in data de '18.06.202'1 au fost publicate in l\4.O. , HG nr.
651/202'l pentru aprobarea programului de sustinere a productiei de legume in spatii protejate
in anul 2021 si HG nr. 652/2021 privind aprobarea programului de sustinere a productiei de
plante aromatice pentru anul 2021.
Autoritatea competenta pentru primirea cererilor si a documentelor justificative este APIA

prln centrele locale, iar pentru evaluarea productiei directiile agricole.
Productiile minime prevezute sunt urmdtoarele:
a) in sere:
- 2.900 kg/|.000 mp pentru ardei gras gi/sau lung;
- 5.000 kg/1.000 mp pentru castraveti;- 8.500 kg/l.000 mp pentru tomate;- 3,000 kg/|.000 mp pentru vinete;

b) in solare:
- 1.600 kg/1.000 mp pentru ardei gras gi/sau lung;- 3.000 kg/1.000 mp pentru castraveti;- 3.200 k9/1.000 mp pentru tomate;- 2.000 k9i1.000 mp pentru vinete.

Valorificarea productiei se face in perioada 2 noiembrie -2 decembrie.
Dovada obtinerii productiei de legume obtinute in spatii protejate, o constituie bonul

liscalfiactura/flla din carnetul de comercializare.
SprUinul financiar se acorde beneficiarilor eligibili numai pentru o singura cufture in anul 202'1 9i

numai pentru o suprafata de 1.000 mp,
Pentru a fi eligibili la acordarea a.iutorului de minimis pentru productia de legume in spatii

protejate, beneficiarii trebuie sa indeplineascd cumulativ urmetoarele criterii de eligibilitate:
- sd fie inregistrali in registrul unic de identificare, denumit in continuare RUl, 9i sd delind
cod unic de inregistrare atribuit de cdtre APIA;
- sd solicib ajutorul de minimis prevdzut de prezenta hotCrare;
- se utilizeze o supralatd cumulatd de minimum I.OOO mp, cultivatd exclusiv cu una dintre
culturile de mai sus;
-sd ob$nd producliile minime corespunzdtoare cultuii infiintate;
-si fie integistrati in evidentele Registrului agricol deschis ta primdriile in a cdror razd
admlnistrativ-teritoriald se afle supratetele cultivate cu legume in spatiile protejate, in anul
2021;
-sd define Registrul de evidenld a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor,
completat incepand cu data infiintdrii culturii Si avizat de oficiul fitosanitar judelean;
-se facd dovada obtinerii productiei minime realizate prin documente justificativa, in functie
de toma de organizarc.

Avand in vedere termenul scurt pentru depunerea cererllor la APIA, respectlv data de
20 iulie, pentru programul de sustinere a productiei delegume in spatii protsiate pentru
anul 2021, va solicltam sa va prezentati Ia sediul Primariei Stelanesti , in vederea
solicitarii adeverintei de rol agricol, cu suprafata agricola si legumele cultivate in spatii
proteia-t_e_, cat sl avizatea carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol.
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