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Ministerul  Agriculturii şi   

Dezvoltării Rurale 

     

Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administraţiei Publice  

Nr.                    /          .2018  Nr.                   /    .     .2018 

 

 

 
ORDIN 

pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al 
ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr.20/208/2015 privind punerea în aplicare 
a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a 

pieţei produselor din sectorul agricol 
 
  

Având în vedere Referatul de aprobare nr. …………………………./2018 al Direcției 
Generale Politici Agricole și nr. ………../2018 al ……………….. 

ținând cont de prevederile art. 8 alin.(3), (6) și (7)  din Legea nr.145/2014 pentru stabilirea 
unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările 
ulterioare, 

 
 în temeiul art.9 alin.(1) din Legea nr.145/2014 privind stabilirea unor măsuri de reglementare 
a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, al art. III din Legea 
nr.70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr.145/2014, al art.9 alin.(5) din Hotărârea 
Guvernului nr.30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de 
Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare, precum și al art. 12 alin.(6) din Hotărârea 
Guvernului nr.51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice, 
 

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale și viceprim - ministrul, ministrul dezvoltării 
regionale și  administraţiei publice emit următorul 

  
ORDIN: 

 
      Art. I. Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice nr. 20/208/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din 
Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul 
agricol, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.70 din 27 ianuarie 2015,cu 
modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 
 

1. Alineatele (1) și (2) ale articolului  1 se modifică și vor avea următorul cuprins: 
„Art.1.(1) Se aprobă modelul carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol 

eliberat de primari persoanelor fizice care dețin atestat de producător valabil și desfășoară o activitate 
economică în sectorul agricol, după verificarea faptică în teren a existenţei produsului/produselor 
supus/supuse comercializării şi după obţinerea avizului consultativ de la una dintre structurile 
asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură sau de la entităţile teritoriale din subordine 
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sau în coordonare, stabilite în condiţiile legii, în acest scop, de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale.  
                        (2) Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol este valabil 7 ani și 
conține 7 file, câte una pentru fiecare an de valabilitate. La cerere, se pot emite mai multe carnete de 
comercializare.” 
 

2. Partea introductivă a articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art.3 Primarii eliberează carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol cu 

respectarea următorului regim de completare a primelor 7 file din carnet, câte una pentru fiecare an 
de valabilitate și care rămân nedetașabile:” 
 

3. Literele c) - e)  ale articolului 3 se modifică și vor avea următorul cuprins: 
„c) numele, prenumele soţ/soţie, rude/afini până la gradul II, după caz - se înscriu numele şi 

prenumele persoanei/persoanelor fizice care poate/pot utiliza carnetul de comercializare a produselor 
din sectorul agricol, în afara titularului atestatului de producător; 

d) domiciliul soţ/soţie, rude/afini până la gradul II, după caz - se completează cu datele 
privind adresa de domiciliu înscrise în CI/BI; 

e) suprafeţele cultivate şi structurile corespunzătoare pe specii de legume, pomi fructiferi, 
cartofi, cereale, oleaginoase, viţă-de-vie pentru struguri de vin/struguri de masă, alte culturi, respectiv 
pe specii de animale, care să reflecte grupele de produse vegetale/grupele de animale stabilite la art. 
105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,  
deținute de titular.” 
 

4. Alineatul (1) al articolului 31 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 31.(1) În funcţie de opţiunea titularului atestatului de producător, acesta poate solicita 

primarului eliberarea unui singur carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol sau a mai 
multor carnete în situaţia în care soţul/soţia, rudele/afinii până la gradul II optează pentru 
comercializarea simultană a produselor proprii din sectorul agricol.” 
 

5. Alineatul (1) al articolului 51 se modifică și va avea următorul cuprins: 
,,Art.51.(1) Producătorii agricoli persoane fizice autorizate/întreprinderi 

individuale/întreprinderi familiale constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, care 
comercializează doar producţia obţinută în propria fermă/gospodărie, care deţin cod de înregistrare 
fiscală cu activitate principală cultivare/producţie, pot ocupa spaţii de vânzare care sunt rezervate în 
exclusivitate producătorilor agricoli persoane fizice deţinători ai unui atestat de producător şi ai unui 
carnet de comercializare. În acest caz, prezintă obligatoriu administratorului pieţei adeverinţa emisă 
de către primăria în a cărei rază administrativ-teritorială se află propria fermă/gospodărie, din care să 
rezulte suprafaţa de teren agricol şi/sau efectivele de animale pe care le deţine/exploatează şi 
structura de culturi, potrivit modelului din anexa prevăzută la art.13 alin.(1) din Legea nr. 145/2014 
pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările 
și completările ulterioare, precum şi avizul consultativ emis de către una dintre structurile asociative 
profesionale/patronale/sindicale din agricultură, după caz, sau, în lipsa avizului de la una dintre 
structurile asociative, de către entităţile teritoriale din subordine sau în coordonare, stabilite în 
condiţiile legii, în acest scop, de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
 
 

6. După articolul 52 se introduce un nou articol, art. 53, cu următorul cuprins: 
„Art. 53. Producătorii agricoli care desfășoară activitate economică au obligația afișării la locul de 
vânzare a etichetei de produs, care trebuie să conțină următoarele elemente: 
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1. numele şi prenumele/denumirea producătorului; 
2. denumirea produsului; 
3. localitatea de origine; 
4. data obţinerii produsului; 
5. preţul de vânzare.” 
 
 

7. Anexele nr. 1A – 1C și anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 - 4, 
care fac parte integrantă din prezentul ordin. 
 
 

Art. II. Carnetele de comercializare eliberate în baza prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru 
stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi 
completările ulterioare, până la data intrării în vigoare a Legii nr.70/2018 privind modificarea și 
completarea Legii nr.145/2014, pot fi utilizate până la expirarea perioadei de valabilitate a vizei 
aplicate pe acestea. 

 
 
Art. III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
  

 
 
 

 
 

MINISTRUL AGRICULTURII ŞI 
DEZVOLTĂRII RURALE 

VICEPRIM - MINISTRU, 
MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE  

ȘI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE  
 

Petre DAEA  
 

Paul STĂNESCU  
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Anexa nr. 1 
(Anexa nr. 1A la Ordinul nr. 20/208/2015)  

 
 

Modelul copertei carnetului de comercializare 
 

 
                                                                                                Seria ………………… 

 
 

ROMÂNIA 
Judeţul ……….. 

Primăria …………….. 
 
 
 

CARNET DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR DIN SECTORUL AGRICOL 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valabilitatea prezentului carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol este de 7 ani de 
la data emiterii, respectiv de la ……………………….. până la ……………………………………… și 
conține câte o filă distinctă pentru fiecare an. 
 
Carnetul de comercializare este valabil numai însoțit de atestatul de producător. 
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Anexa nr. 2 
(Anexa nr. 1B la Ordinul nr. 20/208/2015)  

 
Modelul primelor 7 file  din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol 

 
 
Judeţul…………                                                                                 Seria ………. 
Primăria …………… 
 

1. Date identificare ale producătorului agricol titular al atestatului de producător 
Numele, prenumele ………………………. CNP………………… adresa …………...……………. 
 

2. Date identificare soţ/soţie, rude/afini până la gradul II 
Numele, prenumele ……………………. CNP ………..…………… domiciliul din C.I./B.I 
.……………: 
Numele, prenumele ………………. CNP ………………… domiciliul din C.I./B.I 
……………………: 
Numele, prenumele……………………….CNP………………… domiciliul din C.I./B.I 
……………………: 
Numele, prenumele……………………….CNP………………… domiciliul din C.I./B.I 
……………………: 
Numele, prenumele……………………….CNP………………… domiciliul din C.I./B.I 
……………………: 
 
 
 

3. Date identificare gospodărie/ferma agricolă 
Localizare administrativă a suprafeţelor cultivate/efectivelor de animale/familii de albine: 
Comuna/…………………..; oraşul…………..……….. judeţul………………….. 
Poziţia din Registrul agricol: vol................., nr ………………. 
 

4. Atestat producător Seria ………………Nr……………., emis în conformitate cu prevederile 
art. 8 alin. (3) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei 
produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, 

 
5.Prezentul carnet are seria ……….şi conţine 40 seturi de câte 3 file, de la nr……la nr …… 

Produsul* 

Suprafaţa 
cultivată 

Producţia 
estimată a fi 

destinată 
comercializării 

(kg. buc) 

Produsul* 

Număr, efective 
animale/cutii 

viermi de 
mătase; familii 

albine 

Producţia 
estimată a fi 

destinată 
comercializării 

(kg, buc) 
ha ari 

1 2 3 4 5 6 7 

..............             

..............             

..............             

..............             

..............             
PRIMARUL …………………………… 

                                              (prenumele, numele, semnătura, ștampila) 



6 
 

 
 
 
* Se va completa prin înscrierea tuturor grupelor de produse vegetale/grupele de animale stabilite la 
art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare,  deținute de titular  
 
Produsele zootehnice, sericicole, apicole, conservele de fructe şi/sau legume şi/sau sucuri naturale se 
înscriu în carnetul de comercializare cu respectarea prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii 
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008 privind aprobarea Normei 
sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitara veterinară 
şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a 
produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, 
procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
NOTĂ: cele șapte file nedetaşabile din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, 
câte una pentru fiecare an de valabilitate, se completează anual de către primărie.  
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                         Anexa nr. 3 
(Anexa nr. 1C la Ordinul nr. 20/208/2015)  

 
Modelul filei din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol 

 
Seria.......................... 

Nr.crt. Denumirea 
produsului 

U.M. Cantitatea 
transportată 

Cantitatea 
vândută 

Localitatea de 
desfacere/Piaţa 

/Data 
 

1 2 3 4 5 6 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
 
 
NOTĂ: 
Cele 40 de file identice din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol sunt 
nedetaşabile.  
Se vor completa numai în cazul transportului produselor de la locul de deţinere la locul de vânzare, 
pentru vânzările cu amănuntul în spaţii publice. 
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          Anexa nr. 4 
(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 20/208/2015) 

 
 
 
 
 

LISTA  
cuprinzând caracteristicile tehnice ale formularului carnetului de comercializare a produselor 

din sectorul agricol 
 
Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol se tipăreşte cu respectarea următoarelor 
caracteristici tehnice: 
 
a) tipărire pe format A5; 
b) carnet cu următoarele caracteristici: 
1. copertă carton offset 170 g/mp; 
2. primele șapte file - exemplare nedetaşabile, câte una pentru fiecare an de valabilitate, hârtie albă 80 
g/mp, text de culoare neagră; 
3. următoarele 40 de file - exemplare nedetaşabile,  - hârtie offset albă 80 g/mp, text la negru; 
4. tipar file nedetaşabile: filele 1-30, 2+1; 
5. 3 file/set x 40 de seturi/carnet (120 de file/carnet); 
6. număr total file interior carnet-167; 
7. perfor pentru detaşarea filelor autocopiative din carnet; 
8. număr culori interior seturi autocopiative: 2+0; 
9. hârtie interior pentru cele 40 de seturi: hârtie autocopiativă alb/roz/verde; 
10. elemente grafice de securitate: ghioş tipărit pe fiecare filă a carnetului; 
11. seria: se completează cu indicativul judeţului/municipiului Bucureşti; numărător pentru seturi file 
interior autocopiative: 7 cifre, de la 0000001 la 0010000; 
c) text de culoare neagră; 
d) carnet capsat cu două capse pe latura de 210 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


