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COMUNICAT DE PRESA
Precizari privind actiunile si activitatile desfasurate in aceasta perioada la nivelul
DAJ Gorj

• Conform prevederilor H.G. nr. 107/2019 pentru aprobarea schemei „Ajutor de
minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în
spații protejate”, pentru anul 2019, la nivelul Direcției pentru Agricultură
Județeană Gorj a fost deschis Registrul unic de evidență a beneficiarilor. La
această dată, sunt inscrisi un numar de 16 beneficiari pentru Ciclul I
(valorificarea producției până la finele lunii mai) si un numar de 16 beneficiari
pentru Ciclul al II-lea (valorificarea producției în perioada noiembrie – 20
decembrie).
Continua inscrierile pentru ciclul II, pana la data de 15 septembrie inclusiv.
• In acest an, se deruleaza schema ”Ajutor de minimis pentru aplicarea
programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea
lânii”, conform HG 500/2017, modificată prin HG 57/2019. În judetul Gorj, sau inscris în program un număr de 162 beneficiari, cu un total de 70.000 capete
ovine si o cantitate estimată de 230 tone lana.
Perioada de cerere in care productia de lana poate fi valorificata este pana la 30
septembrie 2019, inclusiv.
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• Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale deruleaza in anul 2019, conform
H.G. nr. 108 /2019 schema "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului
de susţinere a producţiei de usturoi". Cererile se depun la Direcția pentru
Agricultură Județeana Gorj, până la data de 15 mai, inclusiv.
Pentru a fi eligibili pentru acordarea ajutorului de minimis pentru cultura de usturoi,
beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate: să
dețină o suprafață cultivată cu usturoi de minimum 3.000 mp, să obțină o producție de
minimum 3 kg usturoi/10 mp de pe suprafața, să fie înregistrați în evidențele
Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află
suprafețele cultivate cu usturoi în anul de cerere, să facă dovada producției realizate
prin documente justificative. Valoarea sprijinului financiar care se acordă
beneficiarilor este de 4.650 lei/ha, care reprezintă contravaloarea în lei a 1.000
euro/ha, fără a depăși valoarea maximă de 15.000 euro/trei exerciții
financiare/beneficiar.
• Directia pentru Agricultura Judeteana Gorj desfasoara in aceasta perioada,
impreuna cu OSPA Gorj si Unitatile Administrativ Teritoriale intalniri de lucru
in vederea finalizarii Studiilor de amenajamente pastorale.
• La aceasta data, Direcția pentru Agricultura a demarat procedura de intocmire a
documentatiei pentru realizarea la nivelul judetului Gorj a unui produs
traditional.
• La nivelul Directiei pentru Agricultura Gorj continua inscrierile pentru o serie
de cursuri, in domeniul agricol, respectiv: managementul exploatatiei agricole,
contabilitatea fermei, agricultura ecologica, agromediu si clima.

