
 

Completarea cererii de înregistrare a gospodăriei ţărăneşti (de fermier) 

    

1. Cererile se vor completa la toate rubricile aplicabile situaţiei Dumneavoastră. Pentru 

completarea cererii de înregistrare a gospodăriei ţărăneşti (de fermier) este necesar să 

urmați pașii respectivi: 

2.  În partea dreaptă data depunerii - se indică data depunerii actelor pentru înregistrarea 

de stat a gospodăriei ţărăneşti (de fermier). 

3. La compartimentul Denumirea completă se completează denumirea gospodăriei 

ţărăneşti (de fermier) în formula care este indicată în certificatul de verificare și rezervare 

a denumirii, eliberat de către organul înregistrării de stat.  

4. La compartimentul Denumirea prescurtată se indică abrevierea formei juridice de 

organizare și denumirea proprie în formula care este indicată în certificatul de verificare 

și rezervare a denumirii, eliberat de către organul înregistrării de stat. 

5. La compartimentul Termenul de activitate se indică termenul pentru care se înfiinţează 

gospodăria ţărănească (de fermier) sau, după caz, se indică termen „nelimitat”. 

6. La compartimentul Sediul se indică sediul gospodăriei ţărăneşti (de fermier) care se 

înscrie în declaraţia de constituire şi în datele Registrului de stat. Adresa poştală a 

gospodăriei ţărăneşti (de fermier) este cea de la sediu. Rubrica se completează cu: codul 

poștal (Ex. MD-2029), denumirea străzii (bulevardului, şoselei, etc.), numărul casei, 

blocului, apartamentului/biroului, municipiul, oraşul, satul, comuna, raionul, etc. 

7. La compartimentul E-mail se indică citeţ adresa poștală electronică validă, pentru 

transmiterea informaţiilor referitoare la eventuale neconformităţi, menţiuni constatate pe 

parcursul înregistrării. Telefon:, Fax:  se indică un număr de telefon mobil sau fix 

funcţional.  

8. La compartimentul Fondatorul şi administratorul se completează cu datele de 

identificare ale persoanei fizice cu completarea câmpurilor indicate în cerere, conform 

datelor unui act de identitate valabil. 

9. La rubrica „numit pe termen” în cazul în care administratorul este numit pentru un 

termen determinat - se indică data, luna, anul expirării termenului (ex. numit pe termen 

până la data 01.01.2023) sau se indică „nelimitat” când este numit pe un termen 

nedeterminat.  

10. La compartimentul Membru(i), potrivit situaţiei Dumneavoastră, câmpurilor indicate în 

cerere se vor completa cu datele de identificare ale persoanei fizice, conform unui act de 

identitate valabil. Gospodăria ţărănească (de fermier), în afară de administrator, în 

condiţiile art.16 din Legea nr.1353/2000 privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier), poate 

avea în calitate de membru şi alte persoane care sunt membri ai familiei respective (pot fi 

membri ai gospodăriei ţărăneşti, în afară de conducător, următoarele persoane apte de 

muncă: soţul (soţia), părinţii, copiii, inclusiv adoptivi, fraţii, surorile şi nepoţii lui care au 

atins vârsta de 16 ani, precum şi alte persoane care sînt membri ai familiei respective). 

Notă: pentru 2 sau mai mulţi membri punctul se multiplică şi se completează pentru 

fiecare în parte. În cazul lipsei altor membri în afară de  administrator, rubrica 

respectivă se şterge.  

11. La compartimentul Beneficiar(i) efectiv(i) se indică datele de identificare ale persoanei 

fizice cu completarea câmpurilor indicate în cerere, conform datelor unui act de identitate 

valabil. 

Notă: Beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o 

persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator 

al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se 

realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau 

controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice 

ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară. 

12. La compartimentele privind terenurile se completează cu datele indicate în documentele 

ce confirmă, după caz, dreptul de proprietate privată sau de arendă al fondatorului şi al 

celorlalţi membri ai gospodăriei asupra terenurilor care vor fi folosite în comun de către 

membrii gospodăriei. 



13. Întru susţinerea cererii se prezintă actele prevăzute la art.13 din Legea nr. 1353/2000 

privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier): declaraţia de constituire; copiile de pe 

documentele ce confirmă dreptul de proprietate privată al fondatorului şi al membrilor 

gospodăriei ţărăneşti asupra terenurilor; copiile de pe contractele de arendă a terenurilor, 

după caz, autentificate; bonul de plată a taxei de înregistrare a gospodăriei. 

14. La compartimentul eliberarea extrasului din Registrul de stat: 

- pe suport de hârtie la sediul unui CM de pe teritoriul Republicii Moldova cu indicarea 

denumirii CM. Pentru CM din mun. Chişinău se indică şi numărul; 

- în format electronic cu indicarea unei adrese de e-mail,sau, după caz, va fi eliberat în 

cabinetul antreprenorului (https: mcabinet.gov.md). 

15. Cererea de înregistrare se semnează de către fondatorul şi administratorul (conducătorul) 

gospodăriei ţărăneşti (de fermier) sau, după caz, de către reprezentantul legal al acestuia. 

Dacă gospodăria ţărănească (de fermier) are mai mulţi membri cererea va fi semnată de 

toţi solicitanţii. 
 


