
ANEXA 1 

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

Cerere de înscriere în Program 

Către 

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Buzau 

Subsemnatul/Subsemnata : 
a) persoana juridică/PF A/II /IF ...................................................................................... , cu sediul 

în localitatea ...................................................................... , judeţul .............................................. , 
înscrisă la registrul comerţului cu nr .......................................................... , CUI ............................ . 

cod CAEN .................................................................................................................. , cont bancar 
deschis la ......................................................................................................................................... , 
reprezentată de ........................................................................ , CNP .............................................. ; 

b) persoana fizică ........................................................................................... , domiciliată în 
localitatea .............................................................................. , judeţul ............................................. , 
str. ........................................................................................ m·. . ....................... , deţinătoare a 
BI/CI sena ...................... nr. . ..................................... , eliberat/eliberată la data 
................................... de ................................................. , CNP ...................................................... , 
cont bancar ............................................................................................................................... . 
deschis la ................................................................................................................................ , 

solicit înregistrarea în Registml unic pentru accesarea Programului de susţinere a produsului 
tomate în spaţii protejate , potrivit art . 1 O alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 248/2020 privind 
aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului 
tomate în spaţii protejate" pentru anul 2020 şi depun următoarele documente: 

NOTĂ: 
Se înscriu toate documentele depuse , indicându-se distinct tipul documentului , numărul şi data 

acestuia. Reprezentantul împuternicit al direcţiei cu primirea şi verificarea cererii verifică 

documentele însoţitoare din Hotărârea Guvernului nr. 248/2020 privind aprobarea schemei 
„Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii 
protejate" pentru anul 2020. 



Declar că am depus /nu am depus o altă cerere de ajutor de minimis pentru 2020 la Direcţia 
pentru Agricultură a Judeţului ........................... ./a Municipiului Bucureşti pentru înscrierea în 
Program cu suprafaţa ..................................... mp. 

Declar că în perioada anilor 2018-2020 am/nu am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul 
prevederilor ait . 10 alin . (2) , în oricare dintre formele de organizare conform art. 4 alin. (2) , după 
cum urmează: 

Se înscrie actul no1mativ .......................................... Suma ............................................................. . 

NOTĂ: 
Se înscriu actele normative în baza cărora a beneficiat de ajutoare de minimis. 
Mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat , să mă supun oricărui 

control şi să înapoiez la cererea motivată a direcţiilor pentru agricultură judeţene (DAJ) sau a 
altor instituţii abilitate suma care a fost virată de aceasta sub titlul de ajutor de minirnis, fără a 

prejudicia eventualele urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea. 
Mă oblig să menţin suprafaţa de spaţii protejate care a beneficiat de prevederile Hotărârii 

Guvernului m. 248/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea 
programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate " pentru anul 2020. 
Mă oblig ca la finalul recoltării să comunic Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Buzau 

cantitatea totală de tomate obţinută pe suprafaţa de 1.000 mp. 
Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform ait. 326 din Legea m. 286/2009 

privind Codul penal , cu modificările şi completările ulterioare , declar că datele înscrise în 
formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale , corecte , complete şi perfect valabile. 

Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date , proce sate şi verificate în 
vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii 
statistice şi de evaluări economice. 

Solicitant , 

Verificat reprezentant DAJ 

Aprobat director executiv DAJ 



ANEXA3 

Nr. ......... data ................ . 
A. DECLARAŢIE 

Subsemnatul/Subsemnata: 
a) persoana juridică/PF A/II/IF .................................................................................. , cu sediul în 

localitatea ................................................. , judeţul .............................................. , înscrisă la 
registrul comerţului cu nr ..................................................... , CUI ................................................. , 
cod CAEN ..................................................................................................... , cont bancar deschis 
la ........................................................................................................................... , reprezentată de 
........................................................................... , CNP ................................................................. ; 

b) persoana fizică ............................................................................... , domiciliată în localitatea 
........................................... , judeţul ....................................... , str ................................................... . 
nr ................ , deţinătoare a BI/CI seria ........ nr ........................................ , eliberat/eliberată la 
data ........................................ de ........................................... , CNP ............................................... , 

cont bancar .................................................................................................................................. . 
deschis la ..................................................................................................................................... , 

declar că am luat cunoştinţă de Programul de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate 
şi mă oblig să notific în scris direcţiei pentru agricultură judeţene, prin e-mai~ fax sau poştă, cu 
privire la începutul rodirii şi la data începerii recoltării tomatelor în vederea valorificării. 

Declar că suprafaţa cultivată cu tomate în spaţii protejate , pentru care solicit sprijin financiar , 
nu este obţinută prin divizarea unei exploataţii existente la data intrării în vigoare a Hotărârii 
Guvernului nr. . ........... , indiferent de modalitatea de transfer a suprafeţei, cu excepţia 

succesiunilor şi a contractelor de vânzare, înregistrate în Registrul agrico 1. 
Declar că înfiinţez cultura de tomate în spaţii protejate în suprafaţă de ................................ mp, 

pe raza localităţii ............................................. , judeţul .................................................... , şi 

marchez suprafaţa, la loc vizibil, cu o placă-indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe 
care să se găsească inscripţia ,,Program susţinere tomate , 2020, beneficiar numărul .............. , 
Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Buzau". 

Am fost informat de reprezentanţii direcţiei pentru agricultură judeţene cu privire la 
verificările ce se vor efectua cu privire la existenţa suprafeţei, începutul rodirii, evaluarea 
producţiei înainte de recoltare, precum şi verificările pe întreaga perioadă de vegetaţie a culturii 
de tomate. 

Declar că deţin Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor 
prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 248/2020. privind aprobarea schemei „Ajutor 
de minirnis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate" 
pentru anul 2020 

Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform rut. 326 din Legea nr. 286/2009 
privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare , declar că datele înscrise în 
formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte , complete şi perfect valabile. 

Data ................................................... . 
Semnătura solicitantului .................................................. . 



B. DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT 

Sunt de acord ca Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Buzau să prelucreze datele mele cu 
caracter personal , în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) m. 679/2016 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind 
libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 
privind protecţia datelor) - GDPR. 

Temeiul juridic al prelucrării acestor date este consimţământul subscrisei/subsemnatului. 
Consimţământul în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum ş1 

fumizarea datelor menţionate mai jos sunt voluntare. 
Acest consimţământ poate fi revocat în orice moment, printr-o notificare către direcţia pentru 

agricultură judeţeană, 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 dispoziţiile legale 
în materie, şi/sau atât cât este necesar pentru ca părţile să îşi poată exercita drepturile legitime. 

În cazul în care aveţi întrebări legate de această declaraţie de consimţământ sau de prelucrarea 
datelor cu caracter persona~ vă rugăm să contactaţi responsabilul pentru protecţia datelor cu 
caracter personal de la nivelul direcţiei pentru agricultură judeţene. 

Am înţeles această declaraţie de consimţământ şi sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu 
caracter personal. 

Numele şi prenumele (a se completa cu majuscule): 

CNP ........................................... Seria şi m. CI ........................................... . 
Adresa de domiciliu ...................................................................................... . 
Telefon mobil ................................ . 
E-mail ......................................... . 

Semnătura beneficiarului ............................................................... . 
Data ............................................................................................ . 



Catre: 
Directia pentru Agricultura Judeteana Buzau 
Str. Victoriei m. 1, Mun. Buzau , Tel/fax : 0238 412807 / 0238 412211 , e-mail : dadrbuzau @gmail.com 

Notificare 
privind inceputul rodirii tomatelor 

Subsemnatul/Subsemnata : 
a) persoana juridica/PF A/II/IF ......................................................................... , cu sediul in localitatea 

.............................................. , judetul Buzau , reprezentata de ................................................ , 
b) persoana fizica ....................................................................... , domiciliata m localitatea 

.............................. , jude tul Buzau , str. .............................................................. nr. ................. , 
avand m. . ............................. in Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a 

produsului tomate în spa~i protejate , 
potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 248/2020 privind aprobarea 

schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii 
protejate" pentru anul 2020 , prin prezenta va aduc la cunostinta începutul rodirii culturii de 
tomate în spaţii protejate. 

Nr. telefon : ......................................... Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Semnatura ................................... . 

********************************************************************************** 

Catre: 
Directia pentru Agricultura Judeteana Buzau 
Str. Victoriei m. 1, Mun. Buzau , Tel/fax : 0238 412807 / 0238 412211 , e-mail : dadrbuzau @gmail.com 

Notificare 
privind inceperea recoltarii tomatelor 

Subsemna tul/Subsemnata: 
a) persoana juridica/PF A/II/IF ......................................................................... , cu sediul in localitatea 

.............................................. , judetul Buzau , reprezentata de ................................................ , 
b) persoana fizica ....................................................................... , domiciliata m localitatea 

.............................. , judetul Buzau , str ............................................................... nr. ................. , 
avand m. . ............................. in Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a 

produsului tomate în spa~i protejate , 
potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 248/2020 privind aprobarea 

scheme i "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii 
protejate" pentru anul 2020 , prin prezenta va aduc la cunostinta ca incepand cu data de 
.............................. voi incepe recoltarea tomatelor in vederea valorificarii. 

Nr. telefon : ......................................... Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Semnatura ................................... . 



OPIS DOCUMENTE 

Programul de sustinere a produsului tomate in spatii protejate 
pentru anul 2020 

HG nr. 248/2020 privind aprobarea schemei ''Ajutor de minimis pentru aplicarea programului 
de susţi,nere a produsului tomate în spaţii protejate" pentru anul 2020 

Solicitantii depun la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Buzău, din str. 
Victoriei m . I o cerere de inscriere in program insotita de urmatoarele documente: 

1. copie a B.1./C.I. al/a solicitantului persoana fizica sau, dupa caz , 

imputernicire /procura notariala si o copie a B.1./C.I. al/a reprezentantului 
legal; 

2. copie a atestatului de producator , pentru per soanele fizice; 

3. copie a certificatului de imegi strare la O.N.R.C./Reg istrul national al 
asociatiilor si fundatiilor sau a actului in baza caruia isi desfasoara 

activitatea , dupa caz , in cazul persoanelor juridice , precum si copie a 
B.1./C.I. al/a imputemicitului persoana fizica , dupa caz; 

4. dovada cont activ banca/trezorerie; 
5. declaratia pe propria raspunderen si declaratia de consimtamant; 

6. copie a filelor din Registrul agricol deschis la primariile in a caror raza 
administrativ-teritoriala se afla suprafetele cultivate cu tomate in spatii 
protejate in anul de cerere , din care sa rezulte suprafetele detinute si cultivate 

in sere, solare si alte spatii protejate; 
7. adeverinta care sa ateste , conform inscrisurilor din Registrul agricol , 

suprafata de teren cu spatii protejate utilizata de solicitant. 



Nume şi prenume persoana juridică/PF A/II/IF/PF .............................................................. . 

Domiciliu persoana juridică/PF A/II/ IF /PF ....................................................................... . 
(Comuna, judeţul) 

Fe1ma (nume/număr, adresa) ............................................................................................... . 

REGISTRU* 
de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor 

*Registrul se completea=ă după fiecare utili=are a acestor produse cu respectarea nomielor privind utili=area durabilă a produselor de protecţie a 
plantelor prevă=ute în "Codul de bune practici pentru utili=area în siguranţă a produselor de protecţie a plantelor", elaborat de Autoritatea 
Naţională Fitosanitară, postat pe pagina web a Ministerului Agriculturii şi De=voltării Rurale, la secţiunea fitosanitarlutili=area durabilă a 
produselor de protecţie a plantelor. 

Data Cultura Timpul Tratamentul efectuat 
efectuării şi locul aplicării Agentul de Denumirea Doza Suprafaţa 
tratamentelor unde este dăunare : produsului omologată (ha) 
(ziua , luna , situat bola/ de protectie /doza 
anul) terenul dăunătoml/ a plantelor folosită 

bumieni folosit 

Semnatura beneficiar, 

Data 

Cantităţi 
utilizate 
(kg, 1) 

Numele, Data Nr. si data 
prenumele începerii documentului 
persoanei recoltării pnn care 
responsabile produsului s-a dat în 
de efectuarea agricol consum 
tratamentului populaţiei 

semnătura 

Avizat, 
Oficiul Fitosanitar Buzau 

Sef se1viciu/Sef birou/Coordonator , , 
Nume şi prenume .......................................... . 
Semnatura ..................................................... . 
Data ............................................................. . 


