
Anexa 5 

CERERE 

pentru eliberare carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol 

 

  Subsemnatul _____________________________________________, domiciliat în localitatea 

__________, str.________________________, nr.______, județul_________, posesor al C.I./B.I. seria 

____ nr __________ , CNP _________________________, telefon________________ va rog sa-mi 

aprobati eliberarea unui carnet de comercializare a urmatoarelor produse din sectorul agricol: 

 
 
Produsul* 

 
Suprafaţa 
cultivată 

Producţia estimată 
a fi destinată 

comercializării 
(kg/buc) 

 
Produsul
** 

Număr, 
efective 

Producţia estimată 
a fi destinată 

comercializării 
(kg. buc) Ha Ari 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    *) Se va completa prin înscrierea tuturor produselor vegetale rezultate din: culturi de câmp, culturi în spaţii protejate, plantaţii, 
pepiniere, păşuni şi fâneţe, conserve de fructe şi/sau legume şi/sau sucuri naturale, obţinute din fructele şi/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. 

Declar pe propria raspundere, sub sanctiunile prevazute de Codul penal, ca produsele si cantitatile destinate 
comercializarii sunt obtinute in gospodaria mea, de pe terenurile ori de la animalele, dupa caz, pe care le am inscrise in registrul 
agricol. 

Declar ca produsele zootehnice, sericicole, apicole, conservele de fructe si/sau legume si-sau sucuri natural le voi 
complete in carnetul de comercializare cu respectarea Ordinul presedintelui Autoritatii Sanitar Veterinare si pentru Siguranta 
Alimentelor nr.111/2018 privind parobarea Normei Sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de 
inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor si a activitatilor de obtinere si de vanzare directa si/sau cu 
amanuntul a produselor alimentare de origine animal sau nonanimala, precum si a activitatilor de productie, procesare, 
depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimala cu modificarile ci completarile ulterioare. 

Sunt informat ca aceste date vor fi tratate confidential, in conformitate cu prevederile: Legea nr 677 din 21 noiembrie 
2001-pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, art. 37 – 
art. 39, art.101 alin (1) si alin (2) din Legea nr. 207/2015 privind COdul de procedura fiscal, cu modificarile si completarile 
ulterioare; Regulamentul UE 2016/679 al PArlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor 
fizice in cee ace priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a 
Directivei 95/46/CE; 

Declar, sustin si semnez, dup ace am luat la cunostinta de intregul continut si am completat personal datele din prezenta 
declarative. 

 

Carnetul de comercializare va fi folosit si de sot/sotie, rudele/afinii de gradul I, dupa caz, astfel: 

Nume, prenume ______________________ CNP______________Adresa___________________ 

Nume, prenume ______________________ CNP______________Adresa___________________ 

Nume, prenume ______________________ CNP______________Adresa___________________ 

 

            Data:……………….                                                                     Semnatura, 


