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MADR. Subvenția pentru usturoi

Termen limită la depunerea cererilor
Valoarea maximă a sumelor care se pot plăti fermierilor este de 14.617,5 lei pe
hectar, echivalentul a 3.000
de euro, iar plafonul total
alocat pentru subvenţia la
hectar la usturoi se ridică la
15.000.000 de lei, echivalentul a 3.078.000 de euro.

Subvenția pentru cultura
se usturoi în 2021 este reglementată prin Hotărârea nr.
436/2021 privind modiﬁcarea
și completarea Hotărârii Guvernului nr. 108/2019 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. Fermierii care pot accesa ajutorul de stat sub formă
de ajutor de minimis pentru
cultura de usturoi se încadrează în următoarele categorii:
producători agricoli persoane
ﬁzice care dețin atestat de producător; producători agricoli
persoane ﬁzice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite
potrivit OUG nr. 44/2008;
producători agricoli persoane juridice. Condițiile de accesare a ajutorului de minimis
per hectar pentru cultura de
usturoi se păstrează în 2021
ca în anul anterior. Pentru a
putea beneﬁcia de sprijinul de
maximum 3.000 de euro la
hectar, cultivatorii de usturoi
trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să dețină o
suprafață cultivată cu usturoi
de minim 3.000 mp; să obțină
o producție de minim 3 kg usturoi/10 mp; 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

Se redeschide piața
gusturilor şi produselor
Parcul 1 Decembrie va găzdui sâmbătă,
15 mai, și duminică, 16 mai, între orele
10.00-18.00, zeci de meşteri populari şi mici
producători agricoli.

realizate potrivit prevederilor
lit. a) și b) prin documente
justiﬁcative (se iau în considerare următoarele: bon ﬁscal/
factura/ﬁla/ﬁlele din carnetul
de comercializare). Totodată,
cei care se înscriu în program
trebuie să țină un registru cu
toate tratamentele ﬁtosanitare
aplicate culturii, dar și să depună odată cu restul actelor
o copie a ﬁlelor din Registrul
agricol deschis la primăriile în
a căror rază administrativ teritorială se aﬂă terenul utilizat
în anul de cerere, din care să
rezulte suprafețele cultivate cu
usturoi. Și anul acesta, la fel ca
și în 2020, fermierii care vor să
se înscrie în Programul Usturoi 2021 trebuie să se asigure
că nu au încasat deja ajutoare
de minimis care să totalizeze
20.000 de euro pe ultimii trei
ani. În anul de cerere 2021,
valoriﬁcarea producției de usturoi se face în perioada 15
iunie - 22 noiembrie, iar documentele justiﬁcative care să

ateste valoriﬁcarea producţiei
se depun la direcţiile pentru
agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti,
până la data de 29 noiembrie.
Termenul limită pentru depunerea cererilor pentru ajutorul
de minimis la cultura de usturoi este 15 mai 2021, conform
legislației.
Cum această zi este una nelucrătoare - sâmbătă, termenul
va ﬁ 17 mai, însă instituţia recomandă fermierilor să nu lase
depunerea cererii până în ultimul moment.
În anul 2021, valoarea ajutorului de minimis care se
acordă beneﬁciarilor este de
maximum 14.617,5 lei/ha, care
reprezintă contravaloarea în
lei a maximum 3.000 euro/ha,
la cursul de schimb de 4,8725
lei pentru un euro, stabilit de
Banca Centrală Europeană la
data de 30 septembrie 2020.
Resursele ﬁnanciare necesare aplicării schemei de ajutor
de minimis pentru anul 2021

sunt în sumă de maximum
15.000 mii lei, reprezentând
echivalentul sumei de maximum 3.078 mii euro, şi se
asigură din bugetul pe anul
2021, repartizat de MADR de
la capitolul 83.01 «Agricultură, silvicultură, piscicultură şi
vânătoare», titlul 51 «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice», articolul 51.01
«Transferuri curente», alineatul 51.01.01 «Transferuri către
instituţii publice», direcţiilor
pentru agricultură judeţene şi
a municipiului Bucureşti, care
asigură sumele necesare acordării schemei de la capitolul
83.10 «Agricultură, Silvicultură, piscicultură şi vânătoare»,
titlul 40 «Subvenţii», articolul
40.15 «Sprijinirea producătorilor agricoli»”, se arată în HG
nr. 436/2021.
 Doina
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Suspecții au spart mai multe mașini și au furat inclusiv banii de pe cardul unui păgubit

Hoți din autoturisme reținuți
urmare din pagina 1
...din Oradea, proﬁtând că
portierele autoturismul erau
închise, dar nu asigurate și ar
ﬁ sustras o borsetă cu acte, un
card bancar și 1.100 de lei.
Bărbatul de 33 de ani este
bănuit că l-ar ﬁ transportat
pe orădeanul de 32 de ani, pe
strada Armatei Române, i-ar ﬁ
oferit sprijin în timpul sustragerii bunurilor și, totodată, i-ar
ﬁ asigurat plecarea de la faţa
locului.
Orădeanul de 32 de ani este
bănuit că, la 17 februarie a.c.,
după ce ar ﬁ sustras bunurile din autoturismul parcat pe
strada Armatei Române, ar ﬁ
efectuat 7 retrageri de numerar de la două bancomate de pe
raza municipiului Oradea, în
valoare totală de 5.000 de lei,

Valea Ierului, în Parcul
1 Decembrie

folosind de ﬁecare dată cardul tocmai sustras, fără a avea
consimțământul titularului. Și
în acest caz transportul către
ﬁecare dintre locații ar ﬁ fost
asigurat tot de bărbatul de 33
de ani.
De asemenea, tânărul de 24
de ani, din Oradea, este bănuit
că, la 17 martie a.c., alături de
cei doi bărbați de 32 și de 34
de ani, ar ﬁ încercat să spargă
cu un corp contondent geamul
portierei unui autoturism parcat pe strada Aleea Emanuil
Gojdu din Oradea, pentru a
sustrage bunuri, fără a reuși
însă, deoarece geamul avea un
sistem de siguranță, astfel că
aceștia au părăsit locul faptei.
Geamul respectiv a crăpat în
momentul în care proprietarul a revenit la autoturism și

l-a deblocat. Polițiștii Biroului
Furturi din Autovehicule din
cadrul Poliției Municipiului
Oradea i-au reținut pe bărbații
de 34 și 24 de ani, pentru 24 de
ore, în Centrul de Reținere și
Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean
Bihor.
Bărbatul de 32 de ani este
cercetat în stare de arest, în
altă cauză, o tâlhărie comisă la
Salonta.
Marți, polițiștii orădeni i-au
prezentat pe cei trei bărbați la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea, iar procurorul s-a
adresat Judecătoriei Oradea cu
propunere de arestare preventivă, sub aspectul săvârșirii
infracțiunilor de furt caliﬁcat,
furt, efectuarea de operațiuni
ﬁnanciare în mod fraudulos și

tentativă de furt caliﬁcat. Judecătorul de drepturi și libertăți
a admis propunerea procurorului și a emis pe numele bărbatului de 32 de ani încă un
mandat de arestare preventivă
pentru 30 de zile. Totodată,
față de cei doi bărbați de 34 și
de 24 de ani a fost dipusă măsura preventivă a arestului la
domiciliu pentru 30 de zile.
Polițiștii Biroului Furturi
din Autovehicule din cadrul
Poliției Municipiului Oradea
continuă cercetările sub supravegherea unui procuror din
cadrul Parchetului de pe lângă
Judecătoria Oradea, pentru documentarea întregii activități
infracționale a celor patru
bărbați și pentru recuperarea
integrală a prejudiciului.

Târgul gusturilor şi produselor din Valea Ierului doreşte, și de această dată, să promoveze
produsele tradiționale din zonă, dar și să asigure vizitatorilor posibilitatea de a pune în coșul
de cumpărături produse naturale, preparate
după rețetele tradiționale ale strămoşilor.
„Asociația noastră vă așteaptă, ca de obicei,
cu produse bio, uleiuri presate la rece, diferite cașcavaluri, sucuri de fructe, miere, turtă
dulce, murături de casă, fructe şi legume, bulbi
de ﬂori, toate sub brandul produselor din Valea
Ierului. Evenimentul se va organiza cu respectarea normelor de prevenire a pandemiei”,
anunță reprezentanții Asociației Agricultorilor
din Valea Ierului, organizatori ai evenimentului.
 L.I.

În perioada 14-17 iunie

Târgul digital
ExpoFerma
Prima ediţie a târgului digital ExpoFerma
va avea loc în perioada 14-17 iunie 2021 pe o
platformă online interactivă dedicată, realizată de către LiveExpo.ro, accesul publicului
ﬁind gratuit.
Sistemul informatic care stă la baza ExpoFerma va permite furnizorilor de produse şi
servicii adresate fermierilor să obţină un nivel
de interactivitate maxim cu profesioniştii în
agricultură care vizitează online Expoferma.
De precizat că platforma LiveExpo.ro permite
o interacţiune foarte rapidă, accesibilă de pe
orice dispozitiv digital (smartphone, tabletă,
laptop, desktop). Utilizatorul nu este scos
din pagină indiferent de acţiunea pe care o
întreprinde asupra tool-urilor şi prezentărilor. Astfel, partenerii vor avea acces în două
sesiuni: main stage şi stand privat. Potrivit
organizatorilor, în perioada imediat următoare, companiile din agribusiness vor primi o
prezentare completă a sistemului de standuri
digitale propus, a modului de interacţiune cu
fermierii, a agendei evenimentului în toate cele
patru zile de desfăşurare, precum şi conferinţelor tematice zilnice de pe scena principală a
Expoferma.
 Doina A. NEAGOE

