
Aprobat, 

Director Executiv DAJ Galati 

dr. ing. Floricel Maricel DIMA 

 

 

 

CERERE – Persoane Juridice 

 

 

Denumire societate comerciala:____________________________________________________ 

CUI:____________________ 

Adresa:_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Nr de telefon_________________________ 

E-mail:______________________________ 

Persoana de contact:_____________________________________________________________ 

 

 

Va rog sa-mi aprobati cererea pentru a beneficia sprijinul oferit de Universitatea Dunarea de Jos 

din Galati prin Facultatea de Automatica, Calculatoare, Inginerie Electrica si Electronica in 

parteneriat cu Directia pentru Agricultura Judeteana Galati in vederea facilitarii comercializarii 

produselor agricole on-line prin crearea de site-uri web pentru producatorii agricoli din Judetul 

Galati. 

Mentionez ca sunt producator agricol local si confirm faptul ca datele completate in Anexa la 

CERERE sunt reale si reflecta dimensiunea exploatatiei agricole pe care o detin/administrez. 

 

Avizat, 

 



ANEXA 

Pentru a determina tipul de producator agricol local va rugam sa raspundeti la urmatoarele intrebari 

prin marcarea cu “x” a uneia dintre cele 2 optiuni (.....DA  sau .....NU) 

1. Sunteti producator agricol local si detineti/administrati o exploatatie agricola in Judetul 

Galati?      .....DA        ......NU 

2. Va rugam sa ne precizati dimensiunea exploatatiei agricole pe care o detineti/administrati: 

...........HA din care: 

Aici va rugam sa completati produsele agricole pe care dumneavoastra le puteti produce si 

le puteti scoate la vanzare, cantitatile probabile in kg/tone, disponibilitatea si pretul: 

  

Produsul 

Cantitate 

prognozata in 

stoc kg/tone 

Perioada de 

comercializare 

Pretul de 

vanzare 

(ron/kg) 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

6 
    

7 
    

8 
    

9 
    

10 
    

11 
    

12 
    

13 
    



14 
    

15 
    

16 
    

17 
    

18 
    

19 
    

20 
    

21 
    

22 
    

 

3. Aveti capacitatea de a administra o afacere in mediul on-line, aveti cunostinte in acest 

domeniu?    .....DA        ......NU 

4. Detineti mijloc de transport pentru a transporta produsele agricole la adresa clientului? 

.....DA        ......NU 

5. In cazul in care nu detineti mijloc de transport, puteti asigura prin alte mijloace transportul 

si personalul necesar pentru livrarea comenzilor la adresa clientului?  .....DA        ......NU 

6. Sunteti dispus ca dupa cele 6 luni de gratuitate a serviciilor on-line sa continuati sa va 

cresteti afacerea pentru a dezvolta un magazin online de succes? .....DA        ......NU 

7. Sunteti dispus in a va asocia cu alti producatori pentru a creste oferta de produse pe care le 

veti scoate la vanzare prin magazinul online?  .....DA        ......NU 

8. Va rugam sa ne comunicati conditiile dumneavoastra de comanda si transport: 

Comanda minima in valoare de ...............RON 

Costul transportului ........... RON 

Transport gratuit la comenzi de minim............RON 

Aveti posibilitatea de a livra intr-un punct de colectare din oras de unde clientii sa vina sa 

isi ridice produsele?  .....DA        ......NU 

Daca  raspunsul dumneavoastra este “DA”, va rugam sa specificati locatia aici 

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



     CONSIMȚĂMÂNT 

- privind prelucrarea datelor cu caracter personal   -  

 

 

Subsemnatul/a, ................................................................................................., in calitate de 

...................al societatii comerciale.................................................................., CUI........................, 

adresa..........................................................., contact................................... consimt, în mod expres, 

ca Directia pentru Agricultura Judeteana Galati, cu sediul in Galați, strada Domneasca, nr.96, 

CUI 37805611, telefon 0236413641, email: dadr.gl@madr.ro, 

să colecteze și să prelucreze datele mele cu caracter personal în scopul inscrierii in 

programul pentru sprijinul producatorilor agricoli locali initiat de Universitatea Dunarea de Jos 

din Galati in parteneriat cu Directia pentru Agricultura Judeteana Galati, cu scopul crearii de site-

uri web prin care producatorii locali si isi comercializele produsele agricole online. 

Mentionez că sunt de acord în mod expres ca destinatarii datelor mele cu caracter personal 

sa fie angajatii Universitatii Dunarea de Jos din Galati, care vor lucra efectiv pentru a crea siteurile 

web. Sunt de acord cu stocarea acestor date în arhiva Directiei pentru Agricultura Judeteana Galati, 

pentru o perioada limitată de 3 ani. 

Pentru orice detalii suplimentare referitoare la prelucrarea datelor personale poate fi 

contactat Responsabilul cu Protectia Datelor cu Caracter Personal la numarul de telefon 

0236413641, pe e-mail dadr.gl@madr.ro sau poate fi adresata o cerere scrisa la adresa: strada 

Domneasca, nr.96, Galați, județul Galați. 

 

 

Data emiterii 

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

Numele și prenumele (în clar)                                                                   Semnatură  

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

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

 

Avizat DAJ Galati 

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


