HOTĂRÂRE
privind procedura de eliberare, verificare şi control a certificatului de producător
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
În baza art. 63 alin. (5), lit. g din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art.1-(1) Certificatul de producător constituie actul doveditor al provenienţei/apartenenţei
produselor agroalimentare, pe baza căruia acestea pot fi comercializate în pieţe, târguri, oboare sau în
alte locuri stabilite de consiliile locale.
(2) Lista produselor agroalimentare pentru care poate fi solicitată eliberarea certificatului de
producător este prevăzută în anexa nr.1.
(3) Certificatul de producător se eliberează doar producătorilor agricoli persoane fizice,
definiţi în conformitate cu prevederile art. 2 lit. (a) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 73 din 19
ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în
cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de
modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Certificatul de producător trebuie să cuprindă informaţii şi date privind:
a) temeiul eliberării certificatului;.
b) numele şi prenumele producătorului;
c) denumirea produselor şi suprafaţa de teren exploatată, respectiv animalele deţinute producţiile
estimate şi cantităţile destinate comercializării;
d) viza emisă de către o structură asociativă profesională/patronală/sindicală de profil;
e) adeverinţă emisă de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu suprafaţa exploatată şi
culturile, după caz.
(5) Modelul certificatului de producător este prevăzut în anexa nr. 2.
(6) Certificatele de producător se tipăresc de către Compania Naţională «Imprimeria
Naţională» - S.A. pe formular tipizat, cu regim special, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, cu
elemente împotriva falsificării, şi se distribuie în carnete de câte 100 de exemplare, cu contramatcă.
Distincţiile obligatorii care se vor insera pe certificate sunt o bandă tricoloră în dreapta sus şi stema
ţării în stânga sus. Tipărirea se va efectua prin grija consiliilor judeţene care le vor difuza primarilor.
În municipiul Bucureşti certificatele de producător se tipăresc prin grija primarilor de sector.
(7) Contravaloarea certificatelor de producător se achită de consiliile locale comunale,
orăşeneşti, municipale, precum şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, din sumele rezultate potrivit
prevederilor art. 8.
Art. 2-(1) Certificatul de producător se eliberează persoanelor fizice prevăzute la art. 1 alin.(3)
de către primarii comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, numai în
baza vizei emise de către o structură asociativă profesională/patronală/sindicală de profil la nivel
local/zonal, în cel mult 15 zile lucrătoare de la data solicitării, celor care îndeplinesc condiţiile
prevăzute de lege.
(2) Primarii şi secretarii unităţilor administrativ-teritoriale răspund de asigurarea necesarului
de certificate de producător, de corecta întocmire şi eliberare a acestora şi au obligaţia să ţină evidenţa
lor.
(3) Structurile asociative profesionale/patronale/sindicale de profil, locale sau zonale care au
avizat cererile au obligaţia de a ţine evidenţa producătorilor, produsele vegetale/zootehnice, suprafaţa
cultivată, efectivele, pe sortimente, şi cantităţile de produse estimate destinate comercializării.
(4) Certificatul de producător este însoţit de o anexă care se întocmeşte şi se completează de
către structurile asociative profesionale/patronale/sindicale de profil la nivel local/zonal şi se certifică
de primăriile din raza teritorială unde sunt înregistrate exploataţiile conform modelului prevăzut în
anexa nr. 3.

Art.3-(1) Pentru obţinerea certificatului de producător, solicitanţii întocmesc cereri conform
modelului prevăzut în anexa nr.4, şi le depun la primăriile unităţilor administrativ-teritoriale la care
sunt înregistrate exploataţiile.
(2) Cererile prevăzute la alin (1) trebuie să fie vizate în prealabil, de către structurile asociative
profesionale/patronale/sindicale de profil din agricultură la nivel local/zonal, în termen de cel mult 15
zile lucrătoare de la data solicitării.
La cerere se va anexa şi adeverinţa emisă de APIA cu suprafaţa exploatată şi culturile, după caz.
(3) Structurile prevăzute la art.2 alin (1) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) sunt membre în cadrul unor organizaţii/federaţii/confederaţii reprezentative la nivel naţional;
b) fac dovada că sunt funcţionale;
c) au cel puţin un angajat specialist în domeniul agricol.
(4) Structurile asociative profesionale/patronale/sindicale de profil la nivel local/zonal, legal
constituite, trebuie să deţină următoarele documente:
a) certificatul de înregistrare fiscală (CUI);
b) hotărârea judecătorească de constituire;
c) statutul şi completările la statut, după caz;
d) bilanţul contabil anual, depus şi înregistrat la administraţia financiară, cu excepţia celor înfiinţate
în anul 2012;
e) documentul care atestă afilierea la o organizaţie/federaţie/confederaţie reprezentativă la nivel
naţional;
f) adeverinţă anuală emisă de o organizaţie/federaţie/confederaţie reprezentativă la nivel naţional din
care să rezulte menţinerea calităţii de membru;
(5) Structurile asociative profesionale/patronale/sindicale de profil la nivel local/zonal vizează
cererile solicitanţilor de certificate de producător, în concordanţă cu produsele vegetale/zootehnice,
suprafaţa cultivată, efectivele de animale, pe sortimente, şi cantităţile estimate, urmare a verificărilor
efectuate.
(6) Structurile prevăzute la art.2 alin. (1) consemnează rezultatul verificărilor faptice
efectuate în vederea emiterii avizului într-un proces-verbal întocmit conform modelului prevăzut în
anexa nr.5a pe baza căruia se acordă sau nu viza. Verificarea trebuie să stabilească categoria
produselor, estimarea producţiilor şi a cantităţilor destinate comercializării pentru care se solicită
eliberarea certificatului de producător.
(7) Conducerea structurilor prevăzute la art.2 alin. (1) rǎspunde contravenṭional ṣi/sau penal,
alǎturi de solicitant, de veridicitatea datelor cuprinse în cererea avizată.
(8) Lipsa vizei atrage după sine neeligibilitatea solicitantului la soluţionarea cererii de
acordare a certificatului de producător.
(9) Pentru acordarea vizei, care stă la baza emiterii certificatului de producător, structurile
asociative profesionale/patronale/sindicale de profil la nivel local/zonal, îndeplinesc următorele
activităţi:
- analizează cererile de eliberare a certificatelor de producător;
- verifică în teren producţia estimată ;
- ţin evidenţa vizelor producătorilor, produsele vegetale/zootehnice, suprafaţa cultivată, efectivele de
animale, pe sortimente şi cantităţile estimate destinate comercializării.
(10) Pentru activităţile desfăşurate, structurile asociative profesionale/patronale/sindicale de
profil la nivel local/zonal pot percepe o taxă al cărei nivel şi mod de aplicare se stabileşte prin ordin
al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu consultarea structurilor asociative
profesionale/patronale/sindicale de profil reprezentative la nivel naţional.
Art.4-(1) Organizaţiile/federaţiile/confederaţiile reprezentative la nivel naţional, transmit
lunar Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale lista structurilor asociative
profesionale/patronale/sindicale de profil, locale sau zonale, membre ale acestora, pentru fiecare judeţ
în parte.
(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale publică, pe site-ul oficial, lista structurilor
asociative profesionale/patronale/sindicale de profil, locale sau zonale, pentru fiecare judeţ în parte,
care pot aviza cererile pentru certificatele de producător, şi o actualizează trimestrial.

(3) Primăriile vor publica semestrial pe site-urile proprii sau sub formă de afişaj, lista
structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale de profil, locale sau zonale, membre ale
acestora, pentru fiecare judeţ în parte.
Art.5-(1) Datele cuprinse în cererea producătorului agricol, verificate de structurile prevăzute
la art. 2 alin. (1), sunt certificate de către primăriile în raza teritorială unde solicitantul deţine
exploataţia pentru a atesta deţinerea suprafeţelor de teren ori a animalelor, pe baza datelor din
registrul agricol, registrul fermierilor, registrul naţional al exploataţiilor.
(2) Primăriile, prin împuterniciţi, certifică verificările efectuate de către structurile prevăzute
la art. 2 alin. (1) conform anexei nr.5b, aprobă sau resping cererea şi înregistrează certificatele de
producător emise într-un registru special, care se completează conform modelului prevăzut în anexa
nr.6.
(3) Completarea certificatului de producător se face cu tuş negru, cu nominalizarea expresă a
produselor.
(4) În vederea întocmirii unei baze de date la nivel judeţean şi naţional privind certificatele de
producător emise, primăriile transmit structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale de profil
locale/zonale, structurilor teritoriale din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor,
respectiv ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, o copie a registrului special prevăzut la
anexa nr.6.
(5) Metodologia şi procedurile de punere în aplicare a prevederilor alin (4) se aprobă prin
ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
Art. 6-(1) Certificatul de producător prezintă un sistem de securizare şi va conţine un sistem
de codificare pentru identificarea producătorului corelat cu certificatul.
(2) Certificatul de producător se eliberează pe serii corespunzătoare unui an de piaţă, care
începe la 1 iulie şi se sfărşeşte la 30 iunie şi se identifică prin seria, care reprezintă indicativul
judeţului/sectorului municipiului Bucureşti, precum şi prin numărul de ordine, care începe cu 0001 în
cadrul fiecărei serii.
Art.7-(1) Certificatele de producător se eliberează anual conform procedurii prevăzute la art. 2
şi art. 3.
(2) În cazul în care condiţiile iniţiale privind emiterea certificatului de producător s-au
modificat, producătorul poate solicita emiterea unui nou certificat de producător cu titlu gratuit cu
respectarea procedurii prevăzute la art.2 şi art.3.
(3) Structurile asociative profesionale/patronale/sindicale de profil, locale sau zonale, au
obligaţia de a verifica trimestrial îndeplinirea condiţiilor iniţiale privind emiterea certificatului de
producător în vederea acordării vizei prevăzută în anexa nr. 3 privind vânzările realizate în raport cu
producţia estimată destinată comercializării.
(4) Viza trimestrială emisă în conformitate cu alin. (3) se eliberează în cel mult 48 de ore de
la solicitarea titularului certificatului de producător şi va fi cu titlu gratuit.
Art. 8 Pentru asigurarea publicităţii necesare, titularii certificatelor de producător şi produsele
pentru care s-a eliberat certificatul de producător, sunt înscrişi într-un tabel nominal afişat la sediile
primăriilor, prin grija secretarilor de primării.
Art. 9 Pentru eliberarea certificatului de producător se percepe o taxă stabilită de consiliul
local în condiţiile legii.
Art. 10-(1) Accesul producătorilor în piaţă, închirierea de mese şi cântare se fac numai în baza
certificatului de producător în original, eliberat în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, actul
de identitate al producătorului, iar la produsele vegetale şi o copie a titlului de proprietate/adeverinţei
de proprietate sau a actului de vânzare-cumpărare a terenului, sau alte asemenea acte care să
dovedească dreptul la proprietate şi/sau de expolatare asupra terenului, copie certificată de primărie
„conform cu originalul”.
(2) La data închirierii locului de vânzare, administratorul pieţei este obligat să înscrie în
registrul de evidenţă special înfiinţat, datele de identificare a persoanelor fizice care au închiriat locul
de vânzare, cantitatea estimată a fi comercializată, precum şi data, seria şi numărul chitanţei care
atestă plata chiriei, conform modelului prevăzut în Legea nr. 365/2006 pentru reglementarea unor
măsuri privind exercitarea comerţului în unele zone publice

(3) La data închirierii locului de vânzare, administratorul pieţei afişează în mod vizibil, la
fiecare punct de vânzare, talonul de identificare a producătorului agricol;
(4) Talonul de identificare, al cărui model este prevăzut în anexa nr.7, cuprinde următoarele
date:
a) numele şi prenumele producătorului agricol;
b) seria şi numărul certificatului de producător;
c) denumirea produselor şi localitatea de origine a acestora.
(5) Administratorii pieţelor, împreună cu personalul din subordine şi reprezentanţi
împuterniciţi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a structurilor subordonate,
organizează acţiuni de control pe întreaga durată a activităţii din pieţe, cu privire la existenţa şi
valabilitatea certificatului de producător şi la concordanţa dintre conţinutul acestuia şi produsele care
se comercializează şi iau măsuri pentru îndepărtarea din pieţe a producătorilor care nu posedă
certificat de producător.
(6) Organele de poliţie şi jandarmii sunt obligaţi să acorde sprijin pentru realizarea acţiunilor
de control la cererea administratorului pieţei.
Art.11 Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii
încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:
a) eliberarea de către primar a certificatului de producător fără existenţa vizei structurilor asociative
profesionale/patronale/sindicale de profil locale/zonale şi a procesului-verbal de verificare;
b) închirierea de mese şi cântare, fără verificarea existenţei şi valabilităţii certificatului de
producător;
c) neorganizarea acţiunilor de control de către administratorul pieţei şi neluarea de către acesta a
măsurilor pentru îndepărtarea din piaţă a persoanelor fizice care nu posedă certificat de producător;
d) comercializarea produselor agroalimentare în pieţe, târguri, oboare sau în alte locuri stabilite de
consiliile locale, de către persoane fizice care nu au certificat de producător eliberat în condiţiile
prezentei hotărâri;
e) comercializarea produselor agroalimentare de către persoane fizice care au certificatul de
producător emis fără respectarea prevederilor art. 3 alin. (2), precum şi neconcordanţa dintre datele
înscrise în certificatul de producător şi Registrul de evidenţă a producătorilor individuali şi a
comercianţilor;
f) comercializarea produselor agroalimentare de alte persoane fizice decât titularul certificatului de
producător;
g) comercializarea altor produse decât cele menţionate în certificatul de producător;
h) nerespectarea condiţiilor şi a criteriilor în baza cărora s-a eliberat certificatul de producător;
i) cumpărarea, de către producătorii agricoli, de produse agroalimentare în scopul revânzării
acestora;
j) necompletarea la zi de către administratorul pieţei a Registrului de evidenţă a producătorilor
individuali şi a comercianţilor;
k) comercializarea de către deţinătorii de certificate de producător a produselor agricole şi alimentare
de provenienţă din import;
l) emiterea vizei prevăzute la art. 3 alin. (2), de către structurile asociative cu încălcarea obligaţiilor
prevăzute la art.3 alin. (5), (6) şi (7);
m) neacordarea certificatului de producător în mod nejustificat de către primar;
n) neemiterea vizei din partea structurilor asociative prevăzute la art. 2 alin. (3) în termenul prevăzut
la art. 3 alin. (2).
Art.12-(1) Contravenţiile prevăzute la art. 11 se sancţionează după cum urmează:
a) faptele prevăzută la lit. a) şi m) cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;
b) faptele prevăzute la lit. b), c) j) şi n), cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;
c) faptele prevăzute la lit. d),e), f), g), h), i), k) şi l), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.
d) fapta prevăzută la lit. l) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.
(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data
încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul
amenzii prevăzute la alin (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în
procesul-verbal.

Art.13-(1) Contravenţiile prevăzute la art. 11 se constată şi sancţiunile se aplică după cum
urmează:
a) de către împuterniciţii prefectului şi ai preşedintelui consiliului judeţean, precum şi de către
poliţişti din cadrul Poliţiei Române şi structurile subordonate, în cazul prevăzut la lit. a);
b) de către împuterniciţii primarului, ai prefectului, ai preşedintelui consiliului judeţean, poliţişti din
cadrul Poliţiei Române şi structurile subordonate, precum şi de către poliţiştii din cadrul Poliţiei
Locale în cazurile prevăzute la lit. b), c), j)-l);
c) de către reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi ai structurilor
subordonate special împuterniciţi în acest sens, precum şi de către împuterniciţii ai poliţiştilor din
cadrul Poliţiei Române şi structurile subordonate, în cazurile prevăzute la lit. d), e), f) şi g), l).
(2) Pentru contravenţiile prevăzute la art. 11 lit. d), lit. e), lit.f), lit.g), lit.h), lit. i), se va dispune,
ca măsură complementară confiscarea produselor, în condiţiile legii.
(3) Pentru contravenţia prevăzută la art.11 lit.l) se va dispune ridicarea dreptului de acorda viză
pentru emiterea certificatului de producător pe o perioadă de trei ani.
Art. 14 Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 15-(1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Guvernului nr.
661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I nr. 436 din 3 august 2001 şi orice alte dispoziţii contrare, se abrogă.
(2) Prevederile prezentei hotărâri nu sunt aplicabile persoanelor juridice.
(3) Prezenta hotărâre îşi produce efectele de îndată în unităţile administrativ teritoriale unde
sunt deja constituite structuri asociative profesionale/patronale/sindicale de profil la nivel local/zonal,
iar, în situaţia unde nu sunt constituite produce efecte după 180 de zile perioadă în care se vor lua
măsuri în vederea constituirii acestora.

PRIM – MINISTRU
Victor – Viorel PONTA

Anexa nr. 1

Lista produselor pentru care se poate solicita emiterea certificatului de producător

Produsul vegetal
Grâu
Porumb
Alte cereale
Cartofi
Legume din care:
Tomate
Varză
Ardei
Ceapă
alte legume
Pepeni
Struguri
Fructe din care:
Mere
Pere
Prune
Caise
Piersici
alte fructe
Flori (buc)
Alte produse vegetale

Produsul zootehnic
Bovine
Porcine
Ovine şi caprine
Cabaline
Păsări
Ouă (buc)
Lactate
Miere
Carne
Alte produse animale

Anexa nr. 2
ROMÂNIA

Poză

seria ...................
nr. ......................

Judeţul .................
Primarul* ........................... emite următorul
CERTIFICAT DE PRODUCĂTOR
nr. ........ din ............. anul ...........
În temeiul prevederilor art. 63 alin. (5), lit. g) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
şi ale Hotărârii Guvernului ………….. privind procedura de eliberare a certificatului de
producător"
Analizând cererea dlui(dnei) ..................... ca titular(a), domicilat(a) în judeţul ..................
localitatea ............... str. ........., nr. ...... legitimat(a) cu cartea de identitate/BI seria ......., nr. .........
cod numeric personal (CNP) .......................,
SE CERTIFICĂ că titularul Certificatului de Producător, domnul/doamna..........................
CI/BI seria ......., nr. ........... CNP ...................... este producător, persoană fizică şi poate
comercializa în pieţele, târgurile, oboarele sau alte locuri stabilite de consiliile locale, potrivit
prevederilor legale, următoarele produse agro-alimentare:

Produsul**

Suprafaţa Producţia Din care pt.
Producţia Din care pt.
estimată comercializare Produsul*** Număr estimată comercializare
ha ari
(kg)
(kg)
(kg)
(kg)

* Se specifică: comuna, oraşul, municipiul, sectorul municipiului Bucureşti.
** Se va completa prin înscrierea tuturor produselor vegetale pentru care se solicită emiterea
certificatului.
***Se va completea prin înscrierea tuturor produselor zootehnice pentru care se solicită
emiterea certificatului.
PRIMAR
.....................
SECRETAR
...........................

Nu este transmisibil şi nu se admit modificări

Anexa nr. 3

ANEXA CERTIFICAT PRODUCĂTOR
nr. ........ din ............. anul ...........
ANUL......

PRODUSUL

Suprafaţa*

Ha

Număr**

Vânzări
estimate
(cf certificat
de
producător)
(kg)

Vânzări realizate ***
(kg)
Tr.III
iul

aug

Tr.IV
sep

oct

noi

Tr.I
dec

ian

feb

Tr.II
mar

apr

mai

Ari

* Se va completa pentru produsele vegetale
** Se va completa pentru produsele zootehnice cu capete, kg, litri, buc, după caz
*** Se completează trimestrial şi se prezintă împreună cu certificatul de producător pentru viză
Întocmit
Nume ……..Prenume……………….

Nu este transmisibil şi nu se admit modificări

iun

Anexa nr. 4

Vizat.
…………
Structura asociativă profesională/patronală/sindicală de profil la nivel local/zonal
Nr. înregistrare ..............
Către
Primarul ........................*)
Avizat: data ...................
CERERE
Subsemnatul ................, domiciliat în localitatea .............., str. .......... nr. ......, judeţul ............
posesor al cărţii de identitate/BI seria ....... nr. ........, cod numeric personal (CNP) .................,
eliberat de Poliţia ................., membru al structurii asociative………………………../nemembru,
vă rog să-mi aprobaţi avizarea cererii privind eliberarea certificatului de producător pentru
vânzarea următoarelor produse şi cantităţi ............................................................... declarând pe
propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal**), că produsele, producţiile
estimate şi cantităţile destinate comercializării pentru care am solicitat eliberarea certificatului
de producător sunt obţinute în gospodăria mea, de pe terenurile ori de la animalele, după caz,
pe care le am înregistrate în Registrul agricol.
Certificatul

de

producător

este

netransmisibil

şi

va

fi

folosit

exclusiv

subsemnatul/subsemnata..................., carte de identitate/BI seria ........ nr. ............ CNP
(data) (semnătura)
*) Se specifică: comuna, oraşul, municipiul, sectorul municipiului Bucureşti.
**) Potrivit art. 292 din Codul penal.

de

Anexa nr. 5 a
PROCES-VERBAL
încheiat astăzi ............ anul ..........
Subsemnaţii:
1..............................................,
reprezentantul
asociaţiei/organizaţiei
înregistrată
la
Primăria…………. cu competenţe în verificarea faptică a datelor înscrise în cererea de emitere
a Certificatului de Producător;
2................................................, solicitantul emiterii Certificatului de Producător
Urmare a verificării suprafeţelor de teren, precum şi a existenţei produselor, producţiilor
estimate şi cantităţile destinate comercializării, pentru care domnul/doamna ............ a solicitat
eliberarea certificatului de producător,
Constatăm că după verificarea în teren se emite aviz favorabil/nefavorabil pentru soluţionarea
cererii pentru emiterea certificatului de producător.
Conform estimărilor se pot înscrie în certificatul de producător a următoarelor produse,
producţii estimate şi cantităţi destinate comercializării:
Producţia Din care pt.
Suprafaţa Producţia Din care pt.
Produsul*
estimată comercializare Produsul** Număr estimată comercializare
ha ari
(kg)
(kg)
(kg)
(kg)

* Se va completa prin înscrierea tuturor produselor vegetale pentru care se solicită emiterea
certificatului.
** Se va completea prin înscrierea tuturor produselor zootehnice pentru care se solicită
emiterea certificatului.

Anexa 5b
PROCES-VERBAL
De certificare a verificărilor efectuate de structura asociativă profesională/patronală/sindicală de
profilde profil din agricultură ……………….
încheiat astăzi ............ anul ..........
Subsemnaţii:
1...................., primar (viceprimar - împuternicit al primarului localităţii)
2.................... având competenţă în completarea Registrului agricol,
3.....................funcţionar,
Urmare a verificării deţinerii folosinţei suprafeţelor de teren sau a efectivului de
animale, după caz, precum şi a existenţei produselor, producţiilor estimate şi cantităţile
destinate comercializării, verificate de către structura asociativă………………….. conform
anexei 5a, conform avizului nr…………….. emis de structura asociativă………………………….
pentru care producătorul …….................... a solicitat eliberarea certificatului de producător,
Constatăm că figurează înscris/înscrisă în vol. ....... nr. crt. ........ cu următoarele produse:
fapt pentru care propunem, înscrierea în certificatul de producător a următoarelor produse,
producţii estimate şi cantităţi destinate comercializării:
Suprafaţa Producţia Din care pt.
Producţia Din care pt.
Produsul*
estimată comercializare Produsul** Număr estimată comercializare
ha ari
(kg)
(kg)
(kg)
(kg)

* Se va completa prin înscrierea tuturor produselor vegetale pentru care se solicită emiterea
certificatului.
** Se va completea prin înscrierea tuturor produselor zootehnice pentru care se solicită
emiterea certificatului.
Certificatul de producător este netransmisibil şi se emite anual.
Primar (Viceprimar),
Secretar,
Funcţionar,
.............................
...........................
........................
S-a eliberat certificatul de producător nr. .............

Anexa nr.6

(model)

Registrul special de evidenţă a deţinătorilor de certificate de producător

Nr.
crt./
data

(0)

Producător agricol
(Numele si prenumele,
denumire,CNP,
localitatea)
(1)

Cerere pentru
acordarea
certificatului de
producător

Seria şi numărul
certificatului de
producător

Valabilitatea
certificatului de
producător

(3)

(4)

(nr./data)
(2)

1
2
3
4
……..

Întocmit,
...................................
Nume, prenume, funcţia, semnătura, ştampila

Anexa nr. 7
TALON DE IDENTIFICARE nr. .....
1.Numele şi prenumele producătorului agricol ..........................
2.Seria ............. numărul ............... Certificatului de producător
3.Denumirea produselor care fac obiectul vânzării şi localitatea de origine a acestora
a)produsul ......................., localitatea de origine .............................
b)produsul ......................., localitatea de origine .............................
c)produsul ......................., localitatea de origine .............................
4.Perioada de închiriere a punctului de vânzare .................. eliberat la data de ....................
(semnătura şi parafa administratorului pieţei)

