
                                                                                               Nr. înregistrare ______din___________ 

Către 

Primarul comunei _________________________ 

Avizat: data__________________  
 

CERERE 

pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol 
 

 

 Subsemnatul(a) _______________________________________, domiciliat(ă) în judeţul 

_________________, comuna ____________________________, sat _______________________, 

str. ______________________, nr. __________, număr telefon __________________, legitimat(ă) cu 

C.I./B.I. seria ___ nr. ________, cod numeric personal (CNP) ________________________, în 

calitate de producător agricol, titular al atestatului de producător seria______ nr. ___________, 

eliberat la data de __________________________, în baza dispozițiilor Legii nr. 145/2014 pentru 

stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol cu modificările şi 

completările ulterioare, vă rog să-mi aprobaţi eliberarea carnetului de comercializare a produselor 

din sectorul agricol pentru produsul/produsele agricol/e obținut/e în propria fermă/gospodărie și sunt 

destinate vânzării pe piață, astfel:  

Produsul* 

Suprafaţa 

cultivată 

Producţia 

estimată a fi 

destinată 

comercializării 

(kg, buc) 

Produsul* 

Număr, efective 

animale/cutii 

viermi de 

mătase; familii 

albine 

Producţia estimată a fi 

destinată comercializării 

(kg, buc) 
ha ari 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

* Se va completa prin înscrierea tuturor grupelor de produse vegetale/grupele de animale stabilite la art. 105 alin. 

(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, deţinute de titular. Produsele 

zootehnice, sericicole, apicole, conservele de fructe şi/sau legume şi/sau sucuri naturale se înscriu în carnetul de 

comercializare cu respectarea prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind 

procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă 

şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, 

procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Date identificare soţ/soţie, rude/afini până la gradul II: 

Numele, prenumele________________________ CNP ___________________________ domiciliul din 

C.I./B.I. ___________________________________________; 

Numele, prenumele________________________ CNP ___________________________ domiciliul din 

C.I./B.I. ___________________________________________; 

Numele, prenumele________________________ CNP ___________________________ domiciliul din 

C.I./B.I. ___________________________________________. 
 Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal, că produsele, producţiile estimate şi 

cantităţile destinate comercializării pentru care am solicitat eliberarea atestatului de producător și a carnetului de 

comercializare sunt obţinute în gospodăria mea, de pe terenurile/de la animalele, pe care le am înregistrate în Registrul 

agricol.  

 

    Data _____________      Semnătura _______________ 


