
COMUNICAT DE PRESĂ 

Programul continuă și în 2020 TOMATE ÎN SPAȚII PROTEJATE 

 

În Monitorul Oficial nr. 272 din 1 aprilie 2020, a fost publicată Hotărârea de Guvern 
nr. 248 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de 
susţinere a produsului tomate în spaţii protejate" pentru anul 2020. 

Astfel, și în acest an, producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de 
producător, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, ca și 
producătorii agricoli persoane juridice, beneficiază de un ajutor de minimis în valoare de până 
la 3000 euro, pentru cultivarea și valorificarea tomatelor în spații protejate. 

Pentru obținerea sprijinului, beneficiarii trebuie să respecte următoarele criterii de 
eligibilitate și anume:  

 să deţină o suprafaţă cultivată cu tomate în spaţii protejate de minimum 1.000 
mp, de pe care să obţină o producţie de minimum 3 kg tomate/mp,  

 să fie înregistraţi în Registrul agricol,  
 să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a 

plantelor  
 să facă dovada producţiei realizate prin documente justificative privind 

comercializarea producţiei. 
Cererea de înscriere în Program, însoțită de următoarele documente:  

 copia actului identitate, copia atestatului de producător,  
 copia CUI (după caz),  
 dovadă cont activ bancă/trezorerie,  
 adeverinţa în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, 

suprafaţa de teren cu spatii protejate,  
 declaraţii pe propria răspundere,  
 copia filelor din Registrul agricol din care să rezulte suprafeţele deţinute şi cultivate în 

sere, solare şi alte spaţii protejate,  
se depune prin email sau posta la Direcția pentru Agricultură Județeană Gorj, până cel 
târziu la data de 15 mai. 

Beneficiarii au obligația de a anunța Direcția Agricolă Județeană, în scris, la momentul 
rodirii culturii de tomate și înainte de începerea recoltării, pentru a fi efectuate verificările 
legale în teren. 

Valorificarea producţiei se face până la data de 15 iunie. 
 
Documentele vor fi trimise prin posta sau pe adresa de email a DAJ Gorj: dadr.gj@madr.ro. 
 
La secțiunea , găsiți modelul Formulare Cererii de înscriere în Program (Anexa 1), precum  
și model al Registrului fitosanitar (Anexa 2) și modele  Declarații pe propria răspundere 
(Anexa 3). 
 

Detalii și informații suplimentare, la telefon: sau (responsabil 0253.211.018 0761.572.523 
Program Tomate). 
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