
Solicitarea atestatului de producător și a carnetului de 
comercializare a produselor din sectorul agricol conform Legii 

nr. 145 din 2014, cu modificările și completările ulterioare. 
Atestatul  de producător reprezintă documentul eliberat persoanei fizice care desfăşoară activitate economică în 
sectorul agricol, valabil pentru titularul acestuia, şi care atestă calitatea de producător agricol persoană fizică. 
 

Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol este documentul utilizat de persoana fizică care 
deţine atestat de producător, precum şi de soţul/soţia, rudele/afinii de gradul I, după caz, pentru exercitarea actului 
de comerţ cu ridicata sau comerţ cu amănuntul a produselor agricole obţinute în ferma/gospodăria proprie. 

Cine poate solicita aceste documente 

Atestatul de producător și carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pot fi solicitate de orice 
persoană care este înscrisă în Registrul Agricol al comunei Muntenii de Sus şi care este producător de legume, 
cereale, fructe, flori sau produse animaliere. 

 
 

Pașii ce trebuie urmați pentru obținerea unui atestat de producător 

 

1. Cetăţeanul  va completa o cerere tip, cu produsele şi cantităţile pentru care solicită atestatul de producător. 
Cererea va fi însoțită de avizul consultativ al unei structuri asociative profesionale/patronale/sindicale din 

agricultură ( pentru produse vegetale avizul se solicită de la Direcția Județeană pentru Agricultură Vaslui). 
 

2. În termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii va fi vizitat de consilierul de specialitate pentru a se 

constata existenţa culturii sau a animalelor şi a evalua cantităţile de produse care sunt menţionate în cererea 

depusă de către solicitant - se întocmestește un proces-verbal; 

 

 
 

După verificarea faptică în teren a existenţei produsului/produselor supuse comercializării se emite atestatul de 

producător  și carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol (se emit în termen de 5 zile de la 

inregistrarea cererii solicitantului) 
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