
Ghid de aplicare a 
legii 145/21.10.2014
Primarii



GHID PENTRU PRIMARI LA ACORDAREA     

CARNETELOR DE COMERCIALIZARE  

Carnetul de comercializare a produselor 
din sectorul agricol reprezinta
documentul care permite fermierilor 
care au atestat de producator sa comercializeze 
produsele obtinute in ferma / gospodaria proprie).



Prezenta lege stabileste masurile de reglemntare
a pietei produselor din sectorul agricol

• Noutatea : primariile elibereaza la solicitarea producatorilor
persoane fizice care doresc sa comercializeze produsele din 
sectorul agricol: 

Primaria

Atestatul de producator
Carnetul de 

comercializare



PASII PE CARE TREBUIE SA II FACA PRIMARUL PENTRU          

ELIBERAREA CARNETULUI DE COMERCIALIZARE 

PASUL 1

Primarul preia solicitarile persoanelor care, pe baza
atestatului de producator, doresc sa comercializeze
produsele agricole. 

PASUL 2 

Primarul dispune verificarea existentei atestatlui de 
producator si verificarea faptica in teren a existentei
produsului/ produselor supuse comercializarii. 



PASII PE CARE TREBUIE SA II FACA PRIMARUL PENTRU          
ELIBERAREA CARNETULUI DE COMERCIALIZARE 

PASUL 3

Primariile transmit catre Consiliile Judetene
cererire primite. Consiliile le transmit, mai departe, 
la Imprimeria Nationala.  Dupa ce primesc
Carnetele de comercializare, primariile le distribuie
solicitantilor.



PASII PE CARE TREBUIE SA II FACA PRIMARUL PENTRU  
ELIBERAREA CARNETULUI DE COMERCIALIZARE 

PASUL 4

Primaria infiinteaza, organizeaza si gestioneaza Registrul
de evidenta a carnetelor de comercializare a produselor
din sectorul agricol, pe suport de hartie si in format 
electronic.
Registrul cuprinde : 

Informatii privind datele de identificare ale 
producatorului agricol titular al atestatului de 
producator, precum si ale persoanei/ persoanelor fizice
care pot utiliza carnetul de comercializare in afara
titularului. 
Produsele gospodariei/ fermei
Suprafetele cultivate/ efectivele de animale
Productiile estimate a fi destinate comercializarii. 



PASII PE CARE TREBUIE SA II FACA PRIMARUL PENTRU  
ELIBERAREA CARNETULUI DE COMERCIALIZARE 

PASUL 5
Primarul elibereaza Carnetul de comercializare a 
produselor agricole in termen de 5 zile de la data 
solicitarii. ( art. 8, al.3, L145/2014)

Prima fila are urmatorul regim de completare : 
• Informatii privind identitatea producatorului agricol

ca titular si, dupa caz, a sotului/sotiei, 
rudelor/afinilor de gradul I care pot folosi carnetul de 
comercializare

• Informatii privind suprafetele cultivate si structurile
corespunzatoare pe specii de legume, pomi
fructiferim cartof, cereal etc, specii de animale, 
precum si productiile estimate sa a fi destinate
comercializarii. 

• Aceasta fila este semnata de primar si va ramane
nedetasabila.



PASII PE CARE TREBUIE SA II FACA PRIMARUL PENTRU  
ELIBERAREA CARNETELOR DE COMERCIALIZARE 

PASUL 6

Primaria infiinteaza, organizeaza si gestioneaza
Registrul pentru evidenta carnetelor de 
comercializare , pe suport de hartie si in format 
electronic.

Registrul cuprinde : 
• Informatii privind datele de identificare ale 

producatorului agricol titular al atestatului, 
precum si l persoanelor fizice care pot utiliza
carnetul de comercializare. 

• Produsele / suprafetele cultivate/ efectivele de 
animale / productiile estimate. 



PASII PE CARE TREBUIE SA II FACA PRIMARUL PENTRU  ELIBERAREA
CARNETELOR DE COMERCIALIZARE 

Pasul 7

Primarii se vor ingriji sa recupereze sumele chetuite pentru
tiparirea carnetelor de comercializare ( pe care le suporta
Consiliile judetene) de la solicitanti.



PASII PE CARE TREBUIE SA II FACA PRIMARUL PENTRU  
ELIBERAREA CARNETELOR DE COMERCIALIZARE 

PASUL 8

Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a 
comunica organelor fiscal din subordinea ANAF, trimestrial, 
informatii cu privire la beneficiarii carnetelor de comercializare
emise. 




