ANEXA 1- Model de cerere

Nr. cerere
Numele şi prenumele funcţionarului care primeşte
cererea

Data
Semnătura funcţionarului care primeşte cererea

CERERE PENTRU PARTICIPARE
„PIAȚA VOLANTĂ TRANSILVANIA
I. DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT
PERSOANE FIZICE şi FORME DE ASOCIERE SIMPLĂ FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ: *)
01. Nume persoană fizică / administrator formă 02. Prenume*)
de asociere simplă *)
03. CNP*)
04. Denumire formă de asociere simplă*)
05. Atestat serie
06. Atestat nr.
PERSOANE JURIDICE şi PFA / ÎI/ ÎF:*)
07. Denumire exploataţie/ PFA/ ÎÎ/ ÎF*)
08. Cod unic identificare (CUI) / Cod fiscal (CF)*)
09. Nume administrator/ reprezentant*)

10. Prenume administrator/ reprezentant*)

11. CNP administrator/ reprezentant*)
12. Tip de organizare*)
SEDIUL EXPLOATAŢIEI/ADRESA DE DOMICILIU:*)
13. Cod exploatație (ANSVSA)
R O
15. Strada
21.Telefon

14. Localitate*)
16. Nr.

17. Cod poştal*)

22. Pagina web

18. Bl.

19. Sc.

20. Ap

23. E-mail

24. Total suprafață agricolă cultivată*) ,ha
25. Total suprafață agricolă cultivată cu produse comercializate in piață*) ,ha
ANIMALE
26. Dacă
animale *)
Număr

dețineți

Bovine

Ovine

Caprine

Porci

Găini
ouătoare

Alte păsări
curte

Notă: Câmpurile notate cu „* ” sunt OBLIGATORII de completat.
II. DATE referitoare la produsele primare destinate comercializării in piața volantă (fructe, legume, flori)
Nr.
Denumire produs
Cantitate (estimată / Localitate
Suprafață
Crt.
an) kg
cultivată/animale ha

III. DATE referitoare la produsele procesate destinate comercializării in piața volantă (brânză, mezeluri,
pâine, conserve, etc )
Cantitate
Materie
Sursa materiei prime:
Copie
Nr.
Denumire produs
Crt. (se
completează (estimată/
primă
atestat/copie
pentru
fiecare an) kg
extras
Nume
Prenume
registru
sortiment)
agricol
DA/NU

IV. Perioada pentru care se solicită punct de vânzare …… luni

V. ANEXE – copii documente vizate de către depunător ”CONFORM CU ORIGINALUL”
A. Pentru PERSOANE FIZICE:

1.
2.
3.
4.

Copie a atestatului de producător



Copie după buletin/carte de identitate



Copie a primei file a Carnetului de comercializare



Copie a documentului de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor
pentru activitatea de vânzare directă de produse primare și/ sau vânzare cu amănuntul a
produselor alimentare, conform Ordinului ANSVSA nr. 111/ 2008 și Ordinului ANSVSA
nr. 34/ 2008 (in funcție de caz)


5.

copie vizată conform cu originalul după Fișa de sănătate pentru animalele, păsările,
familiile de albine de la care se valorifică produse de origine animală

6.

Adeverința medicală pentru personalul care manipulează produsele 

B. Pentru PERSOANE JURIDICE:
(carmangerii, produse de panificație, patiserie etc.)

1. Dovada înregistrării la Registrul Comerțului
2. Copie a certificatului de înregistrare de la Registrul comerțului
3. Copie după buletin/carte de identitate
4. Copie a documentului de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța





alimentelor pentru
activitatea de vânzare directă de produse primare și/ sau vânzare cu amănuntul a produselor
alimentare, conform Ordinului ANSVSA nr. 111/ 2008 și Ordinului ANSVSA nr. 34/ 2008;.


5. Copie vizată conform cu originalul după Fișa de sănătate pentru animalele, păsările, familiile de
albine de la care se valorifică produse de origine animală



6. Copie a registrului agricol completat la zi, emis de primăria în a cărei rază administrativ-teritorială
se află ferma/ gospodăria proprie, din care să rezulte suprafața de teren agricol și/sau efectivele de
animale pe care le deține/ exploatează


7. Adeverință de sănătate eliberată de medicul de familie



Subsemnatul, cunoscând dispozițiile art. 325 Cod Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie
răspundere că datele prezentate mai sus și documentele anexate la prezenta sunt reale și solicit prin prezenta,
aprobarea pentru a participa la „Piața Volantă Transilvania”.

DATA

______________________

SEMNĂTURA

______________________

