
Anexa nr. 1

Nr. ......... data ................
CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN PROGRAM

(model)
Către
Direcția pentru Agricultură a Județeană....................../a Municipiului București
Subsemnatul/Subsemnata:
a)persoana  juridică/PFA/II/IF  .....................................,  cu  sediul  în  localitatea  .....................,  județul  ...…..........,

înscrisă  la  registrul  comerțului  cu  nr.  ..........,  CUI  ...........,  cod  CAEN  .............,  cont  bancar  deschis
la  ............................,  reprezentată  de............................,  CNP  ...........................,  e-mail  ...................,
telefon ...................;

b)persoana  fizică  ...............................,  domiciliată  în  localitatea  ........................,  județul  .......…..............,  str.  ...
………...............  nr.  .........,  deținătoare  a  BI/CI  seria  .........  nr.  ……,  eliberat/eliberată  la  data  ...........
de  .............,  CNP  ..................,  cont  bancar  .................  deschis  la  ...............,  e-mail  ....................,
telefon  ..................,  solicit  înregistrarea  în  Registrul  unic  pentru  accesarea  Programului  de  susținere  a
producției de usturoi, potrivit art. 9 alin. (11) din Hotărârea Guvernului nr.          /2022 pentru aprobarea
schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi“, precum și
pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia și depun următoarele documente:

...............................................................................................
NOTĂ:
Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul și data acestuia. Documentele depuse în copie se

certifică de către reprezentantul direcției împuternicit cu primirea și verificarea cererii și a documentelor însoțitoare
.

Declar că am depus/nu am depus o altă cerere de ajutor de minimis pentru anul 2022 la Direcția pentru Agricultură
Județeană ................./a Municipiului București pentru înscrierea în program cu suprafața de ............. mp.

Declar că în perioada anilor 2020-2022 am/nu am beneficiat de ajutoare de minimis potrivit prevederilor art. 9 alin.
(4) din Hotărârea Guvernului nr.      /2022,  în oricare dintre formele de organizare conform art. 4 alin. (2) din
aceeași hotărâre, după cum urmează:

Se înscrie actul normativ....................................... Suma ..........................

NOTĂ:
Se înscriu actele normative în baza cărora a beneficiat de ajutoare de minimis.

ANGAJAMENT
1. Mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui control și să

înapoiez la cererea motivată a direcțiilor pentru agricultură județene sau a altor instituții 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.

2. Mă angajez să prezint toate documentele obligatorii după  depunerea cererii de înscriere în Program, în termenul
legal

3. Mă oblig să mențin suprafața de .........................., care va beneficia de prevederile Hotărârii Guvernului nr.     /
2022  pentru  aprobarea  schemei  „Ajutor  de  minimis  pentru  aplicarea  programului  de  susținere  a  producției  de
usturoi“, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia

4. Mă angajez să dețin Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor 
5. Mă oblig ca la finalul recoltării să comunic Direcției pentru Agricultură Județene ............/a Municipiului București
cantitatea totală de usturoi obținută pe suprafața eligibilă.

6. 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 dispozițiile legale în materie, și/sau atât  cât  este necesar
pentru ca părțile să își poată exercita drepturile legitime.
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Solicitant, 
........................
Verificat
Reprezentant DAJ,
......................................
Aprobat
Director executiv DAJ,
.......................................

Anexa nr. 2
Nr. ............ data ..................

A. DECLARAŢIE
(model)

Subscrisa:
PF/PFA/ÎI/ÎF/PJ  ...........................,  cu  sediul  în  localitatea  ...........................,  județul  .......................,  înscrisă  la  registrul
comerțului  cu  nr.  ......................,  CUI ....................,  cod  CAEN ...................,  cont  bancar  deschis  la  ................,  reprezentată
de ....................., CNP ....................,
declar că am luat cunoștință de Programul de susținere a producției de usturoi și mă oblig să notific în scris DAJ, prin e-mail, fax
sau  poștă,  cu  privire  la  existența  culturii  și  înainte  de  începerea  recoltării  în  vederea  efectuării  verificărilor  și  a  evaluării
producției înainte de recoltare.

Declar că suprafața cultivată cu usturoi pentru care solicit sprijin financiar nu este obținută prin divizarea unei suprafețe cultivate
cu  usturoi  existente  în  anul  de  cerere,  indiferent  de  modalitatea  de  transfer  al  suprafeței,  cu  excepția  succesiunilor  și  a
contractelor de vânzare, înregistrate în Registrul agricol.

Declar  că  am  înființat  cultura  de  usturoi  în  suprafață  de  ..................  mp,  pe  raza  localității  ...........................................,
județul  .....................................,  și  marchez  suprafața  la  loc  vizibil  cu  o  placă-indicator,  pe  care  să  se  găsească  inscripția
„Program  de  susținere  a  producției  de  usturoi,  beneficiar  numărul  ...................,  Direcția  pentru  Agricultură
Județeană ........................../a Municipiului București“.

Am fost informat de reprezentanții DAJ cu privire la verificările ce se vor efectua cu privire la existența suprafeței și a culturii,
precum și a evaluării producției înainte de recoltare.

Mă oblig să notific în scris DAJ, prin e-mail, fax sau poștă, în perioada de vegetație până la recoltare, în vederea efectuării
verificării și a evaluării producției înainte de recoltare.
Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și
completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și
perfect valabile.

Semnătura solicitantului,
.................................

A. DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT
(model)

Sunt de acord ca Direcția pentru Agricultură Județeană........................../a Municipiului București să prelucreze datele mele cu
caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea
ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecția datelor) - GDPR.

Temeiul juridic al prelucrării acestor date este consimțământul subscrisei/subsemnatului.
Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor menționate mai jos
sunt voluntare.
Acest consimțământ 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 dispozițiile legale în materie, și/sau atât cât este necesar pentru ca părțile să își poată
exercita drepturile legitime.
În cazul în care aveți întrebări legate de această declarație de consimțământ sau de prelucrarea datelor cu caracter personal, vă
rugăm să contactați responsabilul pentru protecția datelor cu caracter personal de la nivelul DAJ.
Am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal.

Numele și prenumele (a se completa cu majuscule):
...............................................................................................
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CNP ................................., seria și nr. CI ..................................
Adresa de domiciliu.....................................................................
Telefon mobil: ...........................................................................
E-mail: ....................................................................................

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

Anexa nr. 3

REGISTRUL UNIC
pentru accesarea Programului de susținere a producției de usturoi 

(model) 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Direcția Agricolă Județeană ....................../a Municipiului București

Nr.
crt.

Producător  agricol
(denumirea, localitatea)

Cererea de înscriere în
program (nr./data)

Suprafața  pentru  care
se solicită sprijinul Cantitatea

valorificată 
(kg)

Suma  totală
aprobată 
(lei)Total 

(mp)
0 1 2 3 4 5

1. 1/data

2. 2/data

3.

4.

...

NOTĂ:

Coloanele 4 și 5 se completează pe baza documentelor justificative depuse de solicitant.

Întocmit
................................................................

(numele, prenumele, funcția, semnătura, ștampila)
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