Ajutor minimis sector apicol
INFORMARE ASUPRA SCHEMEI DE " Ajutor de minimis pentru compensarea
efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada
martie-mai 2020 asupra sectorului apicol” HG 716/2020

BENEFICIARII PENTRU CARE PREVEDERILE PREZENTEI SCHEME SE APLICA:
Art. 5. Prevederile prezentei scheme se aplică întreprinderilor/întreprinderilor unice
astfel cum sunt definite la art. 3 lit. b) şi c), respectiv:
a) apicultorilor, persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii
nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din
sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil la data depunerii
cererii;
b) apicultorilor, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi
familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind
desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările și completările
ulterioare;
c) apicultorilor, persoane juridice, precum şi oricărei forme asociative cu sau fără
personalitate juridică constituite conform legii.
CONDITII DE ELIGIBILITATE:
Art. 6. Pentru a fi eligibile la acordarea ajutorului de minimis prevăzut de prezenta
hotărâre, întreprinderile/întreprinderile unice prevăzute la art.5 trebuie să
îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
a) să aibă familii de albine înscrise în baza de date naţională apicolă la data 1 martie
2020, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, gestionat de
Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”, potrivit
prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru
aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor;

b) să aibă familii de albine înregistrate/autorizate la direcţia sanitar-veterinară şi
pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.
Sprijinul financiar reprezentând ajutor de minimis potrivit prezentei hotărâri se
acordă beneficiarilor prevăzuţi la art. 5 pentru compensarea efectelor fenomenelor
hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2020 asupra
sectorului apicol”, astfel încât să se asigure continuarea ciclului de producţie, în
cuantum de 25 lei/familia de albine.
DOCUMENTE NECESARE LA DATA DEPUNERII DOSARULUI
a) copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz,
împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
b) copie a atestatului de producător în cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 5, lit.
a)
c)copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului/Registrul naţional al
asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în
cazul persoanelor juridice, precum şi copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană
fizică;
d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
e) copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară, eliberat de
către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană,
respectiv a municipiului Bucureşti, pe a cărei rază teritorială se
desfăşoarăpermanent activitatea stupinei;
TERMENUL FINAL DE DEPUNERE AL CERERILOR SI A DOCUMENTELOR INSOTITOARE
ESTE DATA DE 15 SEPTEMBRIE 2020
Cererea de înscriere însoţită de documentele prevăzute, poate fi transmisă la
Direcția pentru Agricultură Județeană Mehedinți prin poştă, în format electronic
prin e-mail dadr.mh@madr.ro sau la sediul instituţiei.
PRIN POSTA LA ADRESA: DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEŢEANA MEHEDINȚI,
LOC. DROBETA TURNU SEVERIN STR. CRIȘAN NR.87 JUDEȚUL MEHEDINȚI

