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DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ A JUDEŢULUI ARAD 
 

Nr.25583/20.04.2021,  
 

INFORMARE 
 
     Având în vedere informarea Direcţiei Pentru Agricultură a Judeţului Arad cu 
nr.4725/19.04.2021, 
 Vă aducem la cunoştinţă că în Monitorul Oficial nr.401/16.04.2021  fost publicată HG 
nr.436/2021 pentru aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de 
susţinere a producţiei de usturoi”.  
 Data limită pentru depunere a cererilor este de 15 mai inclusiv şi va fi însoţită de 
următoarele documente: 
 
a. Copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, înputernicire/procură 

notarială şi copie a BI/CI, 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; 

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; 
e. Declaraţtie pe proprie răspundere conform modelului prevăzut în anexa cu nr. 2 
 Documentele sunt prezentate în original şi copie. 
f. Copie a filelor din registrul agricol deschis la primăriile în a căror UAT se află terenul 

utilizat în anul de cerere, din care să rezulte suprafeţele cultivate cu usturoi; 
g. Copie conform cu originalul a atestatului de producător. 
 
 Pentru a fi eligibili, beneficiarii cre solicită ajutoare de minimis trebuie să îndeplinească 
următoarele criterii: 
 
a. Să deţină o suprafaţă cultivată cu usturoi de minim 3000 metri pătraţii; 
b. Să obţină o producţie de minim 3kg usturoi/10 metri pătraţi;  
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; 

d. Să facă dovada producţiei realizate prin documente justificative; 
e. Să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, 

completat cu tratamentele aplicate culturii. 
 Valorificarea producţiei se face în perioada 15 iunie-22 noiembrie, iar documentele 
justificative (bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare) care atestă 
valorificarea producţiei de usturoi se depun la Direcţia Agricolă a Judeţului Arad până la 
data de 29 noiembrie 2021. 
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