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TARIFARUL BIOAGRICERT PENTRU SERVICIUL DE INSPECȚIE ȘI CERTIFICARE 
A PROCESELOR DE PRODUCȚIE ȘI PRODUSELOR AGROALIMENTARE OBȚINUTE PRIN 

METODA DE PRODUCȚIE ECOLOGICĂ 
 

ANEXA 2 LA CONTRACTUL NR. ___________ DIN ____________________ 
 

 

UNITĂȚI DE PRODUCȚIE AGRO-ZOOTEHNICĂ ȘI COLECTARE DIN FLORA SPONTANĂ 

În această categorie de activități sunt incluse toate unitățile de producție primară care vând produsele neprelucrate, ex: 
cereale, legume, lapte, etc. 

ORD. TIPUL EXPLOATAȚIEI COST ANUAL FIX   (€) 

a Unități agricole care practică culturi în câmp 220,00 

b Unități agricole care efectuează culturi în spații protejate (sere și solarii) 350,00 

c Pepiniere și ciupercării 350,00 

d Colectarea produselor din flora spontană  250,00 
 

La costurile menționate anterior se adaugă un cost anual proporțional în funcție de specificul activității notificate: 

Categoria  Tarif (€) Observații 

Culturi legumicole, pomicole (inclusiv migdal, 
nuc, alun, castan), viticole și arbuști fructiferi 

10,00 €/ha primele 50 ha 

8,00 €/ha pentru suprafeţele care depăşesc 50 ha 

Culturi cerealiere, leguminoase, plante tehnice 
6,00 €/ha primele 100 ha 

3,00 €/ha pentru suprafeţele care depăşesc 100 ha 

Pășuni, fânețe, pajişti permanente 3,00 €/ha - 

Pășuni din zone cu productivitate scăzută 2,00 €/ha 
Calculate doar în cazul în care sunt utilizate 
pentru producțiile zootehnice ecologice 

Culturi protejate în solarii și sere-solar 
neîncălzite   

40,00 €/ha 
- 

Culturi protejate în sere încălzite  100,00 €/ha - 

Unitate zootehincă de orice tip, cost per UVM  2,00 €/UVM - 

Apicultură (locație fixă, permanentă) 1,00 €/familie de albine 
- 

 

Apicultură în pastorală 30,00 €/locație 
Costul se aplică tuturor locațiilor cu 
excepția primei locaţii.  

Colectarea produselor din flora spontană din 
zone necultivate care nu constitue proprietate 
privată 

50,00 €/ areal 
Costul se aplică tuturor arealelor cu 
excepția primei locaţii pentru cale exista 
eliberate autorizații de colectare. 

 

ACTIVITĂȚI CONEXE (unități de producție-procesare-comercializare) 

În acesta categorie sunt incluse toate unităţile afiliate activității de producție, inclusiv activității de procesare a 
produselor. În cadrul acestui grup se disting următoarele categorii pentru care sunt stabilite costurile și care se adaugă 
la costurile deja specificate pentru unitățile de producție: 

 Unitate care efectuează activitatea de procesare utilizând doar produsele sale (materie primă proprie) – se 
aplică o cotă suplimentară, pe lângă costul indicat pentru partea de producție, de 300,00 €. 

 Unitate care desfașoară activitatea de procesare, ambalare și comercializare de produse proprii și de produse 
obținute în alte unități de procesare, se va aplica  o cotă suplimentară, pe lângă costul indicat pentru 
producție, de 0,5% din cifra facturată aferentă achizițiilor de la terți. În toate cazurile, costul minim aplicat 
pentru acestă activitate este de 300,00 €. 
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PEPINIERE ȘI CIUPERCĂRII 

În acestă categorie sunt incluse toate unitățile de producere a materialului săditor legumicol și pomicol precum și 
unitățile  de producție a ciupercilor în spații protejate.  

 Cost anual fix 300,00€; 

 Cost proporțional suplimentar la costul fix este de 0,5% din totalul facturat rezultat din vânzarea produsele 
ecologice, dar nu mai mic de 600,00 €. 

 

ACTIVITATEA DE PROCESARE 

Sunt incluse în acestă categorie de activitate, toate unitățile de producție care se ocupă cu procesarea, conservarea, 
ambalarea, importul și comercializarea produselor provenite din agricultura ecologică. În cadrul acestui grup se disting 
următoarele categorii pentru care sunt specificați parametri de calcul compensat: 

Tipul unității Tipul activității 
Cost fix 

(€) 

Cost variabil 
(de adăugat la costul fix) 

Totalul facturat 
ecologic 

Cost 

UNITĂȚI 
INDUSTRIALE, 
COMERCIALE ȘI DE 
DISTRIBUȚIE 

Unități care procesează și 
comercializează produsele  

930,00 
până la 1.000.000,00 €  

0,5%  
(minim € 780,00) 

peste 1.000.001,00 € 0,3% 

Unități care procesează produse 
pentru terți 
Unități care comercializează 
produse realizate de către terți  

930,00 
până la 1.000.000,00 €  

0,3% 
(minim € 780,00) 

peste 1.000.001,00 €  0,1% 

Tipul unității Tipul activității 
Cost fix 

(€) 

Cost variabil 
(de agăugat la costul fix) 

Totalul facturat 
ecologic 

Cost 

UNITĂȚI DE 
ARTIZANAT, 
LABORATOARE 
MICI 

Unități care procesează și 
comercializează produse 

700,00 
până la 1.000.000,00 € 0,5% 

peste 1.000.001,00 € 0,3% 

Unități care procesează produse 
pentru terți 
Unități care comercializează 
produse realizate de către terți. 

700,00 

până la 1.000.000,00 € 0,3% 

peste 1.000.001,00 € 0,1% 

ORGANIZAȚII DE 
PRODUCĂTORI 
NUMAI ÎN 
SCOPURI 
ADMINISTRATIVE 
ȘI FĂRĂ 
MANIPULARE  

Lanțuri controlate de Bioagricert, 
numai în scopuri administrative, fără 
manipulare / depozitare 

 
500,00 

- - 

Lanțuri care nu sunt controlate de 
Bioagricert, numai în scopuri 
administrative, fără manipulare / 
depozitare 

 
700,00 

- 0,1% 

 
 

SERVICII INCLUSE ÎN PLANUL TARIFAR 

Tarifele prezentate la punctele anterioare includ următorele servicii: 
 vizitele inspective, după cum sunt prevăzute în planul și tipul de control anual; 
 eliberarea atestatelor de eligibilitate și a certificatelor de conformitate pentru produsele ecologice; 
 licența de utilizare a programului informatic de intrări/ieșiri a documentelor însoțitoare pentru produsele 
      ecologice sau în alternativă, emiterea documentului de însoțire a mărfii; 
 publicarea pe site-ul internet Bioagricert, cu acordul operatorului, a datelor privind producția ecologică. 
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SERVICII NEINCLUSE ÎN PLANUL TARIFAR   

Pentru serviciile care nu au fost indicate la punctele precedente vor fi aplicate următorele condiții: 

Tip serviciu Costuri (€) 

Vizite suplimentare și neprevăzute în planul de control, în urma 
unei solicitări de reducere a perioadei de conversie, închiderea unei 
neconformități, verificări privind alte scheme de certificare, etc.  

100,00 € unități de producție  
200,00 € unități de procesare  

Analize costul analizelor în baza tarifarului  TB01_analize 

Tot ceea ce nu a fost precizat la punctele precedente  
costurile vor fi stabilite de către personalul 
Bioagricert 

 

VIZITA DE ELIGIBILITATE 

În cazul în care beneficiarul solicită  efectuarea unei vizite preliminare notificării, aceasta trebuie prezentată sub formă 
scrisă. Vizita (controlul) va fi efectuată numai după achitarea plății de:  
190,00 € pentru unitățile de producție primară; 
250,00 € pentru unitățile mixte (producție/procesare), zootehnice, pepiniere, ciupercării; 
200,00 € pentru unitățile  de procesare a produselor ecologice. 
Sumele indicate acoperă și costul vizitei inspective. 
 

 
LIMITELE MAXIME ALE COSTURILOR DE CERTIFICARE 

La costurile proporționale cu tipul de produse sau metodele de producție 
(de exemplu. la suprafata, UBA, cifra de afaceri, etc) se aplică următoarele limite maxime: 

Producție agricolă și colectarea produselor din flora spontană  6000,00 € 

Pepiniere și ciupercării 6000,00 € 

Unități de artizanat, laboratoare mici 8000,00 € 

Unități industriale, comerciale și de distribuție 20000,00 € 

Organizații de producători numai în scopuri administrative și fără manipulare 3000,00 € 

 

 

Toate preţurile prezentate nu includ TVA. 
 

 

 

Alte condiții decât cele prezentate, trebuie aprobate de către Consiliul în conformitate cu procedura 
administrativă și se aplică numai pentru costuri mai mici în performanța de inspecție și/sau certificarea (de 
exemplu: costuri mai mici de călătorie pentru operatorii din aceeași zonă, reduceri poștale pentru 
documentele gestionate de aceeași persoană de contact, etc.). 
 
 

             

 

 

  

 

                 ACCEPTAREA TARIFARULUI 

                   (semnătura/ştampila beneficiarului) 


