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      Ministerul  Agriculturii şi   

Dezvoltării Rurale 

    Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administraţiei Publice 

Nr. …......./...............  Nr……..…/…………. 

 

 

 

ORDIN  

pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin.(1) din Legea nr.145/2014 pentru stabilirea 

unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol 

  

 

Având în vedere prevederile Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a 

pieței produselor din sectorul agricol, 

în temeiul art.9 alin.(1) din Legea nr.145/2014, al art.7 alin.(5) din Hotărârea Guvernului 

nr.725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 

precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare și al 

art.12 alin.(7) din Hotărârea Guvernului nr.1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare, 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale și ministrul dezvoltării regionale şi 

administraţiei publice, emit următorul 

  

ORDIN: 

 

Art.1-(1) Se aprobă modelul carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol 

eliberat de primari persoanelor fizice care dețin atestat de producător și desfășoară o activitate economică 

în sectorul agricol. 

(2) Modelul și conținutul carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol este 

prevăzut în anexele nr.1A-1D.  

Art.2-(1) Formularul carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol are 

caracteristicile tehnice prevăzute în anexa nr.2. 
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(2) Pe baza solicitărilor comunicate de primari, consiliile județene/Consiliul General al 

Municipiului București solicită Companiei Naționale “Imprimeria Națională” SA tipărirea necesarului 

de carnete în condițiile prezentului ordin. 

Art.3 Primarii eliberează carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol cu 

respectarea următorului regim de completare a primei file din carnet, care este nedeatașabilă:  

a) numele, prenumele titularului atestatului de producător- se înscriu numele și prenumele persoanei 

fizice care solicită carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol. 

b) domiciliul solicitantului- se completează cu datele privind adresa de domiciliu înscrise în CI/BI.  

c) numele, prenumele soț/soție, rude/afini grad.I, după caz - se înscriu numele și prenumele 

persoanei/persoanelor fizice care poate/pot utiliza carnetul de comercializare a produselor din sectorul 

agricol, în afara titularului atestatului de producător. 

d) domiciliul soț/soție, rude/afini grad.I, după caz - se completează cu datele privind adresa de domiciliu 

înscrise în CI/BI.  

e) suprafețele de teren exploatate/cultivate, respectiv efectivele de animale/familii de albine/cutii viermi 

de mătase, deținute de titular. 

f) produsele pentru care se solicită emiterea carnetului de comercializare a produselor din sectorul 

agricol- se înscriu toate produsele vegetale rezultate din  culturi de câmp, culturi în spații protejate, 

plantații, pepiniere, pășuni și fânețe, după caz, sau toate produsele zootehnice, sericicole, apicole, 

conservele de fructe și/sau legume și/sau sucuri naturale, obținute din fructele și/sau legumele produse 

de solicitant, după caz.  

Produsele zootehnice, sericicole, apicole, conservele de fructe și/sau legume și/sau sucuri naturale se 

înscriu în carnetul de comercializare cu respectarea prevederilor Ordinului președintelui Autorității 

Naționale Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 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 și completările ulterioare 

g) producțiile estimate a fi destinate comercializării - se înscriu datele declarate de solicitant 

Art.4-(1) La nivelul fiecărei primării se înfiinţează, se organizează şi se gestionează Registrul de 

evidenţă a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol, pe suport de hârtie şi în format 
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electronic, care cuprinde cel puţin informaţii privind datele de identificare ale producătorului agricol 

titular al atestatului de producător, precum și ale persoanei/persoanelor fizice care poate/pot utiliza 

carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol în afara titularului atestatului de producător, 

după caz, produsele gospodăriei/fermei, suprafețele cultivate, efectivele de animale /familii de 

albine/cutii viermi de mătase deținute, producțiile estimate a fi destinate comercializării.  

(2) Modelul și conținutul Registrului de evidenţă a carnetelor de comercializare a produselor din 

sectorul agricol este prevăzut în anexa nr.3. 

Art.5-(1) În situația pierderii/distrugerii/furtului  carnetului de comercializare a produselor din 

sectorul agricol, titularul/utilizatorul acestuia este obligat să anunțe în termen de 24 de ore unitatea de 

poliție cea mai apropiată, precum și autoritatea emitentă, care poate emite, la cerere un alt carnet, operând 

mențiunea corespunzătoare în Registrul de evidenţă a carnetelor de comercializare a produselor din 

sectorul agricol. 

(2) Eliberarea carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol cu încălcarea 

dispozițiilor Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din 

sectorul agricol, atrage după sine nulitatea acestora. 

Art.6 Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

Art.7 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale 

 

 

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice 

 

 

Daniel CONSTANTIN 

 

 

Liviu Nicolae DRAGNEA 
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Anexa nr.1A 

 

 

(model copertă carnet comercializare) 

 

Seria ……………. 

 

 

ROMANIA 

Judeţul………………..... 

Primăria ………………. 

       

 

 

                 

CARNET DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR 

DIN SECTORUL AGRICOL 
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Anexa nr.1B 

(model prima filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol) 

Județul……………………….                                                                                        Seria………… 

Primăria ……………………..                                                                 

1.Date identificare ale producătorului agricol titular al atestatului de producător                                                  

Numele, prenumele……...........................….CNP……………....Adresa:..................................................... 

2.Date identificare soț/soție, rude/afini de grad. I                                                                                                         

Numele, prenumele…...............…CNP………………….......Adresa:....................................................... 

Numele, prenumele…...........…CNP……………………….......Adresa:........................................................ 

Numele, prenumele…........…CNP……………………….......Adresa:........................................................... 

3.Date identificare gospodărie/fermă agricolă 

Localizare administrativă a suprafeţelor/efectivelor de animale/familii de albine: 

Comună/Sat...............,Oraş........................Judeţul....................... 

Poziția din Registrul Agricol : vol..................nr.................. 

4. Atestat producător  Seria ………Nr. ……………, emis în conformitate cu prevederile art.8 alin(3) din 

Legea nr.145/2014 

5. Prezentul carnet are  seria.......și conține 40 seturi de câte 3 file, de la nr...............la nr.................. 

Produsul* 

Suprafaţa 

cultivată 

Producţia 

estimată a fi 

destinată 

comercializării 

(kg, buc) 

Produsul** 

Număr, 

efective/cutii 

viermi de mătase/ 

familii albine 

Producţia estimată 

a fi destinată 

comercializării 

(kg, buc) 
ha ari 

……………       

…………….       

…………….       

……………..       

…………….       

 

PRIMAR 

(numele, prenumele, semnătura, sigiliu) 

Notă Formular tipărit de către Compania Națională “Imprimeria Națională” SA, anul…………. 



6 
 

 

*  Se va completa prin înscrierea tuturor produselor vegetale rezultate din: culturi de câmp, culturi în spații 

protejate, plantații, pepiniere, pășuni și fânețe, conserve de fructe și/sau legume și/sau sucuri naturale, 

obținute din fructele și/sau legumele produse de solicitant, după caz.  

** Se va completa prin înscrierea tuturor produselor zootehnice, sericicole, apicole, pentru care se solicită 

emiterea  carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol 

Produsele zootehnice, sericicole, apicole, conservele de fructe și/sau legume și/sau sucuri naturale se înscriu 

în carnetul de comercializare cu respectarea prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale 

Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 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 și completările 

ulterioare. 

 

NOTĂ:   Filă nedetaşabilă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol 
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Anexa nr.1C 

 

(model filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol)      

Seria………                 

Nr.crt. 
Denumirea 

produsului 
U.M. 

Cantitatea 

transportată 

Cantitatea 

vândută  

Localitatea de 

desfacere/Piața 

Perioada/Data 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
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NOTĂ:  

5 file identice, nedetaşabile din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol 

Se vor completa numai in cazul transportului produselor de la locul de deținere la locul de vînzare, 

pentru vânzările cu amănuntul în spații publice 

 

 

 

Anexa nr.1D 

 

 

(model fila curentă autocopiativă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol) 

 

Seria………..Nr……….. 

    

  VÂNZĂTOR                                                                                      CUMPĂRĂTOR 

 Numele, prenumele………………                                 Numele, prenumele/Denumire…………… 

 Adresa…………………………                                      Adresa/Sediu……………………………..                              

                                                                                           Mijloc de transport……………………….. 

 

 

Nr.crt. Denumirea produsului U.M. Cantitatea

Preţul 

unitar 

 - lei/UM - 

Suma 

plătită 

- lei - 

(1) (2) (3) (4) (5) (6=4x5) 

           

      

      

      

                    

                      SEMNĂTURA                           SEMNĂTURĂ 

                      VÎNZĂTOR                                      CUMPĂRĂTOR ( ștampila) 
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Anexa nr.2 

 

 

LISTA  

cuprinzând caracteristicile tehnice ale formularului  carnetului de comercializare a produselor din 

sectorul agricol 

 

Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol se tipărește cu respectarea următoarelor 

caracteristici tehnice: 

a) tipărire pe format A5  

b) carnet cu următoarele caracteristici: 

-copertă hârtie offset 80 gr/mp 

-prima filă exemplar nedetașabil, hârtie albă 80g/mp, text  la negru 

-următoarele cinci file exemplare nedetașabile, hartie albă 80g/mp, text la negru, tipărite identic față-verso 

-tipar file nedetasabile: Fila 1, -2+0  ; Filele 2,3,4,5 și 6, - 2+1 

-3 file/exemplar x 40 seturi/carnet (120 file /carnet) 

-total file interior carnet – 126 file 

-perfor pentru detașarea filelor din carnet 

- culori interior 2/verso netipărit 

- hârtie interior pentru cele 40 seturi: hârtie autocopiativă alb/roz/verde 

-elemente grafice de securitate : guilloche tipărit pe fiecare filă a carnetului 

-seria:  se completează cu indicativul județului/municipiului București 

- numerator pentru seturi file interior autocopiative:7 cifre, de la 0000001 la 0010000 

c) text negru 

d) carnet capsat cu două capse pe latura de 210 mm 
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Anexa nr.3 

 

Judeţul………………. 

Primăria…………….. 

(model) 

 

Registrul de evidenţă  

a  carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol 

 

 

Nr. 

crt. 

Producător 

agricol  

(Numele si 

prenumele, 

CNP, adresa) 

Cerere pentru 

eliberare 

carnet 

comercializare 

(nr./data) 

Produsele pentru care se solicită 

carnetul de comercializare a 

produselor din sectorul agricol Carnet de 

comercializare 

( Seria............ 

Nr.  

de la........... 

până la .........  ) 

 

 

Semnătura

 

 

Observații/

mențiuni 

Produsul

Suprafața 

cultivată/ 

Efective de 

animale, cutii 

viermi de 

mătase, 

familii albine

Producție 

estimată 

pentru 

comercia

lizare 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1         

2         

3         

4         

…….         

 

Întocmit, 

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

(numele, prenumele, funcţia, semnătura, ştampila) 


