
SPRIJIN PENTRU LEGUMICULTORI IN ANUL 2023- in spatiu protejat (cultura de tomate) 

�  

A fost aprobata HG  Nr. 1569/ din 28 decembrie 2022 privind aprobarea programului de 
susţinere a producţiei de tomate în spaţii protejate pentru anul 2023 
 
Conf. ART. 2 
    Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2023, pentru 
susţinerea producţiei de tomate în spaţii protejate, cultivate în ciclul I de producţie. 
 
 
     
 

�  

Schema de ajutor de minimis se acordă: 

     
    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 până la 31 decembrie 
2023; 
    b) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi 
întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor 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, cu modificările şi completările ulterioare; 
    c) producătorilor agricoli societăţi agricole, constituite potrivit prevederilor Legii nr. 
36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
    d) producătorilor agricoli persoane juridice. 
 

�  

 

 

Criterii de eligibilitate pentru beneficiari 

    a) să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre; 
    b) să utilizeze o suprafaţă cumulată de minimum 1.000 mp, cultivată exclusiv cu tomate 
în spaţii protejate; 
    c) să marcheze suprafaţa prevăzută la lit. b), la loc vizibil, cu o placă-indicator, pe care să 
se găsească inscripţia "Program susţinere tomate în spaţii protejate, anul 2023, beneficiar 
numărul .........., Direcţia pentru Agricultură a Judeţului TULCEA", cu dimensiunea minimă 
recomandată de 50 cm/70 cm; 
    d) să obţină o producţie de minimum 3 kg tomate/mp şi să valorifice o cantitate de tomate 
de minimum 3.000 kg, de pe suprafaţa prevăzută la lit. b); 
    e) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază 
administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate, în anul 
2023, la data depunerii cererii; 
    f) să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, 
conform modelului, completat începând cu data înfiinţării culturii şi avizat de OFJ; 
    g) să facă dovada obţinerii producţiei minime realizate, prin documente justificative în 
funcţie de forma de organizare; 
    h) să obţină tomate care nu depăşesc conţinutul maxim aplicabil reziduurilor de pesticide. 
 



 

Valorificarea producţiei de minim 3000kg se face până la data de 30 iunie inclusiv 
a anului de cerere.  

Documentele justificative pentru valorificarea productiei sunt:- copia rapoartelor 
fiscale de închidere zilnică/factura/fila/filele din carnetul de comercializare  si se 
depun la DAJ Tulcea.  
 

 

 Beneficiarii, care intenţionează să solicite ajutorul de minimis, trebuie să depună la DAJ o 
cerere, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, până cel târziu la data de 1 
aprilie 2023 inclusiv. 
 



Valoarea maximă a sprijinului financiar de 3000 euro, se acordă în lei, la cursul de schimb de 
4,9490 lei, stabilit de către Banca Centrală Europeană, la data de 30 septembrie 2022. 
 
Dosarul depus la DAJ Tulcea trebuie sa contina urmatoarele documente: 
    a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal;  
    b) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2023; 
    c) împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a unui reprezentant, după caz; 
    d) 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; 
    e) dovadă cont activ bancă/trezorerie; 
    f) adeverinţă, în original, din Registrul agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2023, care 
atestă suprafaţa de teren cu spaţii protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care 
conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză; 
    g) certificat de atestare fiscală şi cazier fiscal, valabile la data depunerii cererii. 
  
Cererea, însoţită de documentele specificate mai sus  poate fi transmisă la DAJ şi prin mijloace 
electronice şi/sau poştă/curierat. 
Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate şi datate, iar copiile trebuie 
să fie certificate "conform cu originalul" de către solicitant. 
 
Ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre nu se acordă solicitanţilor a căror suprafaţă de 
culturi de legume în spaţii protejate este obţinută prin divizarea unei suprafeţe cu legume în 
spaţii protejate efectuată după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, indiferent de 
modalitatea de transfer al suprafeţei, cu excepţia succesiunilor şi a contractelor de vânzare 
înregistrate în registrul agricol. 
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