
ANEXA Nr. 1 

  

   

  

   Nr. ......... data ................. 

  

  

Cerere de înscriere în Program 

  

  

 Catre 

 Directia pentru Agricultura a Judetului Prahova 

 Subsemnatul/Subsemnata: 

 a)persoanajuridica/PFA/II/IF...........................,cu sediul în 

localitatea ................, judetul .........., înscrisa la registrul 

comertului cu nr.........., CUI ........., cod CAEN .........., cont bancar 

deschis la .................., reprezentata de ......................., CNP 

.........................; 

 b)persoana fizica......................., domiciliata în localitatea 

............,judetul................,str........................nr........, 

detinatoare a BI/CI seria ....... nr. ........., eliberat/eliberata la data 

.................de..................,CNP....................., cont bancar 

..................deschis la....................,solicit înregistrarea în 

Registrul unic pentru accesarea Programului de sustinere a produsului 

tomate în spatii protejate, potrivit art. 10 alin. (3) din Hotarârea 

Guvernului nr. 248/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru 
aplicarea programului de sustinere a produsului tomate în spatii protejate“ 
pentru anul 2020 si depun urmatoarele documente: 

........................................................................... 

........................................................................... 

...........................................................................

.......................................................................... 

...........................................................................

........................................................................... 

...........................................................................

........................................................................... 

........................................................................... 

  NOTA: 

   Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul 

documentului, numarul si data acestuia. Reprezentantul împuternicit al 

directiei cu primirea si verificarea cererii verifica documentele 

însotitoare din Hotarârea Guvernului nr. 248/2020 privind aprobarea schemei 

„Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului 
tomate în spatii protejate“ pentru anul 2020. 
 Declar ca am depus/nu am depus o alta cerere de ajutor de minimis 

pentru 2020 la Directia pentru Agricultura a Judetului Prahova pentru 

înscrierea în Program cu suprafata ............... mp. 

 Declar ca în perioada anilor 2018-2020 am/nu am beneficiat de 

ajutoare de minimis în temeiul prevederilor art. 10 alin. (2), în oricare 

dintre formele de organizare conform art. 4 alin. (2), dupa cum urmeaza: 

 H.G. 943/2017- Program tomate,suma .................................. 

 H.G. 107/2019 – Program tomate,suma ................................. 
 H.G. 500/2017 – Program lână,suma ................................... 
 H.G. 9/2018 – Program Bazna și Mangalița,suma ....................... 
 H.G. 705/2019 – Program apicultură,suma.............................. 
 H.G. 108/2019- Program usturoi,suma.................................. 

 

 

 

 



 

   

NOTA: 

   Se înscriu actele normative în baza carora a beneficiat de ajutoare de 

minimis. 

      Ma angajez sa furnizez orice document justificativ care îmi va fi 

solicitat, sa ma supun oricarui control si sa înapoiez la cererea motivata 

a directiilor pentru agricultura judetene (DAJ) sau a altor institutii 

abilitate suma care a fost virata de aceasta sub titlul de ajutor de 

minimis,fara a prejudicia eventualele urmari ce ar putea fi angajate 

împotriva mea.  

    Ma oblig sa mentin suprafata de spatii protejate care a beneficiat de 

prevederile Hotarârii Guvernului nr.248 privind aprobarea schemei „Ajutor 
de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate în 

spatii protejate“ pentru anul 2020. 
Ma oblig ca la finalul recoltarii sa comunic Directiei pentru Agricultura a 

Judetului Prahova cantitatea totala de tomate obtinuta pe suprafata de 
1.000 m2. 

 Cunoscând ca falsul în declaratii se pedepseste conform art. 326 din 

Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile 

ulterioare, declar ca datele înscrise în formularul de cerere si în 

documentele anexate sunt reale, corecte, complete si perfect valabile. 

 Sunt de acord ca datele din cerere sa fie introduse în baza de date, 

procesate si verificate în vederea calcularii platii si transmise 

autoritatilor responsabile în vederea elaborarii de studii statistice si de 

evaluari economice. 

  

  

   Solicitant, 

   ........................... 

  

  

   Verificat reprezentant DAJ 

   ........................... 

  

  

   Aprobat director executiv DAJ 

   ........................... 

 

 

 


