
Programul
tomate în

spatii
protejate

DOCUMENTE SOLICITATE (original si copie):
-cerere de înscriere în Program la Directia pentru Agricultura Judeteana

Prahova;
-copie BI/CI persoana fizica sau împuternicire/procura notariala + copie

BI/CI reprezentant legal (forme juridice);
-copie atestat de producator;
-copie  certificat  de  înregistrare  la  Oficiul  National  al  Registrului

Comertului/ Registrul national al asociatiilor si fundatiilor;
-dovada cont activ banca sau trezorerie;

BENEFICIARI ELIGIBILI:

-producatori agricoli persoane fizice care detin atestat
de producator;

-producatori  agricoli  persoane  fizice  autorizate,
întreprinderi individuale si întreprinderi  familiale;

-producatori agricoli persoane juridice;
-sa  detina  o suprafata  cultivata  cu  tomate  în  spatii

protejate (sere, solarii) de minim 1000 mp;
-sa obtina o productie de minim 2 kg tomate/mp;
-sa faca dovada valorificarii unei cantitati de tomate

de  minim  2000  kg,  cu  documente  justificative  (bon
fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare); 

-sa fie înregistrati în evidentele Registrului agricol;
-sa  faca  dovada  valorificarii  productiei  în  lunile   1

ianuarie-  31 mai inclusiv  si  respectiv  1 noiembrie -20
decembrie inclusiv.



-adeverinta în original Primarie -registrul agricol cu suprafata de teren
utilizata  în  anul  2018,  în  baza  oricarui  act  juridic  ce  confera  dreptul  de
folosinta;

-declaratie pe propria raspundere a beneficiarului.

VALOARE SPRIJIN (ajutor de minimis):
-echivalentul în lei a 3000 euro/beneficiar/an;
-pentru beneficiarul care a accesat si alte programe – scheme ajutor de

minimis nationale, valoarea totala nu poate depasi suma de 15.000 euro pe
durata a 3 exercitii financiare (2016-2018);

-se plateste beneficiarului într-o singura transa

VERIFICARE TEREN - OBLIGATORIU(fise control):

-fisa control la înfiintarea culturii;
-fisa control la începutul rodirii;
-dovada valorificarii productiei
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