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Primarii



GHID PENTRU PRIMARI LA ACORDAREA     

ATESTATELOR DE PRODUCATORI 



ATESTATUL DE PRODUCATOR 

Atestatul de producator reprezinta documentul 

eliberat persoanei fizice care desfasoara activitate 

economica in sectorul agricol, valabil pentru

titularul acestuia, si care atesta 

calitatea de producator agricol persoana fizica.



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 ATESTATULUI DE PRODUCATOR 

PASUL 1 

Primariile primesc cereri de la persoanele fizice care 
opteaza pentru desfasurarea unor activitati economice in 
sectorul agricol .

PASUL 2 

Primarul dispune efectuarea verificarilor solicitarilor venite
de la producatori ce se fac in conditiile legii, pe baza
Registrului agricol, dar si in teren , la fermele / 
gospodariile agricole detinute de solicitanti. 



PASII PE CARE TREBUIE SA II FACA PRIMARUL PENTRU          
ELIBERAREA ATESTATULUI DE PRODUCATOR 

PASUL 3

Primarul trebuie sa elibereze atestatul de 
producator in termen de 5 zile lucratoare de la data 
solicitarii, cu avizul consultativ al structurilor
associative profesionale / patronale/ sindicale din 
agricultura sau, dupa caz, Directiile agricole si
Camere agricole.



PASII PE CARE TREBUIE SA II FACA PRIMARUL PENTRU  
ELIBERAREA ATESTATULUI DE PRODUCATOR 

PASUL 4

Primarii asigura conditiile necesare pentru informarea
publica cu privire la entitatile si structurile asociative/ 
patronale/ sindicale din agricultura care se 
inregistreaza la Primaria din zona.

Primarii afiseaza si actualizeaza listele cu acestea la 
Primarii si pe pe internet.



PASUL 5

Primarul elibereaza atestatul de producator care are 
urmatorul regim de completare :

- Numele si prenumele producatorului agricol
- Denumirea produselor
- Suprafata de teren exploatata, respectiv efectivele de 
animale, care sunt inregistrate in registrul agricol
organizat de autoritatile administratiei publice locale 
pe a caror raza se afla terenul/ferma/gospodaria.



PASII PE CARE TREBUIE SA II FACA PRIMARUL PENTRU  
ELIBERAREA ATESTATULUI DE PRODUCATOR 

PASUL 6

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

Registrul cuprinde : 
• Informatii privind datele de identificare ale 

titularului atestatului, suprafata de teren agricol
utilizata

• Efectivele de animale detinute



PASII PE CARE TREBUIE SA II FACA PRIMARUL PENTRU  ELIBERAREA 
ATESTATULUI DE PRODUCATOR 

• Pasul 7 

• Primarul vizeaza semestrial atestatul de producator, prin
aplicarea stampilei si a semnaturii sale.

• Atestatul este valabil un an calendaristic.




