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ANEXA NR. 2 LA CONTRACT NR.:                  DIN DATA: 

PLAN TARIFAR PENTRU CONTROLUL ȘI CERTIFICAREA PRODUSELOR 
AGROALIMENTARE OBȚINUTE PRIN METODA DE PRODUCȚIE ECOLOGICĂ 

Acoperirea costurilor de control și certificare este garantată prin plata unui tarif, diferit în funcție de 
tipul și mărimea activităților desfășurate de către operator. Tariful se compune dintr-o parte fixă, 
pentru acoperirea costurilor directe legate de activitatea de control, și dintr-o parte proporțională 
legată de activitatea de certificare și, mai general, de toate activitățile și serviciile rezultate din 
controlul efectuat. Ca exemplu: 

costuri fixe: gestionarea fișelor de inregistrare, notificărilor și planurilor de producție, planificarea 
controalelor, comitetul de certificare, monitorizarea și gestionarea documentelor în scopul emiterii 
certificatului care atestă conformitatea cu normele privind producția ecologică, etc; 

costuri proporționale: evaluarea dosarului operatorului, emiterea și actualizarea certificatelor, 
evaluarea produselor, a proiectelor publicitare și etichetelor, utilizarea sistemului web 
www.trasparente-check.com pentru emiterea certificatelor de tranzacție și monitorizarea acestora, 
durata controalelor, inserarea în baza de date a operatorului/produselor, verificări încrucișate și 
schimburi de informații cu alte OC-uri și autorități competente, utilizarea în documentele de 
certificare a referințelor la OC și mărcile aferente etc. 

            

ACTIVITATEA DE PRODUCȚIE 

UNITĂȚI DE PRODUCȚIE AGRO-ZOOTEHNICĂ ȘI COLECTARE DIN FLORA SPONTANĂ 

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

Nr. 
Crt. 

TIPUL EXPLOATAȚIEI 
COST ANUAL FIX   

(€) 

a Unități de producție vegetală care practică culturi în câmp și/sau zootehnică 
250,00 

b Unități care efectuează culturi în spații protejate și/sau firme care 
efectuează colectarea produselor din flora spontană 

350,00 

c Unități care efectuează activități de pepinieră și producție de ciuperci 500,00 

    d  

Unități care efectuează activități de acvacultură (primul sit de producție) 

Unități care efectuează activități de acvacultură (situri suplimentare) 

500,00 

300,00 
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La costul fix se adaugă următoarele COSTURI PROPORȚIONALE CU MĂRIMEA ACTIVITĂȚII 
NOTIFICATE: 

CATEGORIA TARIF (€) OBSERVAȚII 

Culturi legumicole, pomicole (inclusiv 
migdal, nuc, alun, castan), viță de vie, 
arbuști fructiferi, plante medicinale, Orez 

10,00 €/ha primele 50 ha 

8,00 €/ha 
pentru suprafeţele care depăşesc 50 

ha 

Culturi cerealiere, leguminoase, culturi 
industriale, plante tehnice 

7,00 €/ha primele 100 ha 

4,00 €/ha pentru suprafeţele care depăşesc 
100 ha 

Pășuni, fânețe, pajişti permanente 4,00 €/ha -  

Pășuni din zone cu productivitate scăzută 3,00 €/ha Calculate doar în cazul în care sunt 
utilizate pentru producțiile 

zootehnice ecologice 

Culturi protejate în tuneluri și sere 
neîncălzite 

50,00 €/ha - 

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

Pepinieră (horticolă și pomicolă), 
cultivarea ciupercilor, colectarea 
produselor din flora spontană din zone 
necultivate care nu constitue proprietate 
privată 

Calculat pe baza 
tarifelor temporizate, 

în funcție de 
necesitățile reale de 
control și certificare, 
cu un minim de 400 

€ 

Costul se aplică tuturor arealelor cu 
excepția primei locaţii pentru care 

există eliberate autorizații de 
colectare. 

Unitate zootehnică, cost pe UVM (unitate 
vită mare) 
 

10 €/ UVM Pentru fermele cu animale crescute 
în principal în libertate, costul se 

reduce la 5 €/UVM 

Apicultură (locație fixă, permanentă) 2,00 €/familie de 
albine 

- 
 

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

 

ACTIVITĂȚI CONEXE (unități de producție-procesare-comercializare) 

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

▪ Unităților 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 €. Costul suplimentar poate fi redus la 150 EUR în cazul producțiilor mici realizate de terți 
deja controlați. 

▪ Unităților care desfașoară activitatea de procesare, ambalare și comercializare ale produselor 
proprii cât și a altor produse obținute în alte unități de procesare, – se aplică  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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ACTIVITATEA DE PROCESARE 
În această categorie de activitate se încadrează toate unitățile de producție care se ocupă cu stocarea, 
procesarea, conservarea, ambalarea, etichetarea și/sau comercializarea produselor provenite din agricultura 
ecologică. În cadrul acestui grup macro, trebuie să se facă distincția între următoarele categorii, pentru care 
sunt prezentați parametrii pentru calcularea costurilor fixe anuale pentru activitatea de control. 

COSTURI FIXE (1) 

TIPUL UNITĂȚII TIPUL ACTIVITĂȚII COST 
FIX 
(€) 

COST VARIABIL (DE ADĂUGAT LA 
COSTUL FIX) 

Totalul facturat 
ecologic 

Cost 

1. UNITĂȚI 
INDUSTRIALE, 
COMERCIALE ȘI DE 
DISTRIBUȚIE 

Unități care procesează și 
comercializează produse 
ecologice 

930,00 până la 1.000.000,00 € 0,5% 
(minim € 780,00) 

peste 1.000.001,00 € 0,3% 

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

930,00 până la 1.000.000,00 € 0,3% 
(minim € 780,00) 

peste 1.000.001,00 € 0,1% 

2. UNITĂȚI 
MEȘTEȘUGĂREȘTI, 
MAGAZINE, MICI 
INTERMEDIARI (2), 
LABORATOARE 

Unități care procesează și 
comercializează produse 
ecologice 

700,00 până la 1.000.000,00 € 0,5% 

peste 1.000.001,00 € 0,3% 

Unități care procesează produse 
ecolgice 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% 

3. ORGANIZAȚII DE 
PRODUCĂTORI 
(O.P. ) NUMAI ÎN 
SCOPURI 
ADMINISTRATIVE 
ȘI FĂRĂ 
MANIPULARE 

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

 
500,00 

-  - 

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

 
700,00 

-  0,1% 

4. MARILE LANȚURI 
COMERCIALE ȘI 
PLATFORME DE 
DISTRIBUȚIE 

Costurile sunt destinate unui 
singur centru de 
distribuție/platformă. Pentru 
fiecare centru suplimentar după 
primul, să ia în considerare costul 
suplimentar al activităților de 
inspecție suplimentare specifice, 
așa cum este indicat „serviciile 
neincluse”. 

930,00  Valoare minimă 
400 € valoare 
maximă 8.000 € 
(situațiile 
deosebite vor fi 
calculate pe baza 
timpului necesar 
de alocat) 
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(1)Unitățile care întrerup temporar activitatea pentru produsele ecologice pot solicita suspendarea 
temporară a Certificatului de Conformitate de la Bioagricert, menținând sistemul de control și lista de 
produse active. Acestor operatori li se va percepe o sumă anuală necesara acoperirii serviciilor minime 
obligatorii de control egală cu: 500 EUR (operatorii 1 și 4) - 300 EUR (operatorii 2 și 3). 
(2) Pentru unitățile de foarte mici dimensiuni (valoare facturată de până la 100.000,00 €), taxa fixă poate fi 
redusă la 450 €. Pentru magazine, cota proporțională va fi definită de la caz la caz, în funcție de amploarea 
activității. 
 

ACTIVITATE DE IMPORT DIN ȚĂRI TERȚE 
 

Se încadrează în această categorie unitățile care importă produse ecologice (vrac sau ambalate) din țări 
terțe, în conformitate cu prevederile legislației in vigoare. Importatorii „puri”, fără activități de depozitare 
sau manipulare, se vor incadra in categoria unităților care comercializează produse ecologice (a se vedea 
activitatea de procesare) și se va aplica tariful respectiv. 

La Costurile Fixe și Costurile proporționale prevăzute la punctele precedente, se adaugă următoarele sume 
anuale. 

 

1 Până la 10 notificări de import pe an calendaristic 400 € 

2 Între 11 și 50 notificări de import pe an calendaristic 600 € 

3 Peste 50 notificări de import pe an calendaristic 800 € 

 

COSTURI SERVICII SUPLIMENTARE 

TIP SERVICIU COSTURI (€) 

Vizite suplimentare neincluse în planul de control obișnuit.  

Ex. prelevarea de probe din produsele ce urmează a fi 
comercializate și care nu sunt prevăzute în planul de inspecție 
anual stabilit în baza clasei de risc, în urma cererilor de 
reducere a perioadei de conversie, închiderea unor 
neconformități, inspectarea altor unități de producție, 
nereguli suspectate, etc.   

200 € pentru firme de producție 

300 € firme de procesare  

Dacă unitatea intenționează să fie 
certificată pentru mai multe scheme de 
certificare (JAS, NOP, etc ...), se vor aplica 
tarifele cuprinse in PLANUL TARIFAR 
PENTRU INSPECTII SI  CERTIFICARII ECO 
SUPLIMENTARE sau tarife în funcție de 
timp.   

Analize 
Costul analizelor se calculează pe baza 
listei de prețuri TBA01_analize 

Recurs la măsurile întreprinse de către Bioagricert  350 € Costul este suportat de partea care 
pierde, indicată în decizia Comitetului de 
Recurs 

Tot ceea ce nu este indicat în punctele anterioare Costurile trebuie convenite cu 
conducerea Bioagricert 
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SERVICII INCLUSE ÎN PLANUL TARIFAR 

Tarifele prezentate la punctele anterioare includ următoarele servicii: 
- vizitele inspective, după cum sunt prevăzute în planul și tipul de control anual; 
- eliberarea certificatelor în conformitate cu prevederile art. 35 din Regulamentul (UE) 2018/848 
- licența de utilizare a programului informatic http://www.trasparente-check.com în vederea 

emiterii documentelor de tranzacție;  
- publicarea pe site-ul Bioagricert, cu acordul operatorului, a datelor privind producția ecologică. 

 

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. 

 

TARIFE CALCULATE ÎN FUNCȚIE DE TIMP - planuri de control consolidate, grupuri organizate de operatori 
și producții care nu sunt incluse în prezenta listă de prețuri 

În cazul aplicării Planului de Control Consolidat, în urma unor nereguli și/sau încălcări și/sau extinderea 
domeniului de aplicare al certificării, care implică o creștere a costurilor pentru tratarea acestora în 
comparație cu ceea ce este prevăzut în acest tarif, acestea vor fi determinate în funcție de timpul necesar. 
Calculul tarifului în funcție de timp este implementat și în cazurile în care serviciile de control și certificare 
sunt solicitate de către operatori si sunt caracterizate de: 
• situații logistice deosebite (ex. unități de producție puternic descentralizate și numeroase); 
• lanțuri de aprovizionare sau grupuri organizate de operatori cu caracteristici omogene în ceea ce 
privește activitățile, procedurile de lucru și sistemele de autocontrol și, din aceste motive, caracterizate 
printr-un nivel mai scăzut de probleme critice decât entitățile similare care operează individual; 
• producții atipice atât ca frecvență, cât și ca volum sau număr de referință. 
În aceste cazuri, Bioagricert își rezervă dreptul de a stabili tarife speciale pentru a acoperi costurile unui 
plan de control specific întocmit prin numărarea zilelor/om (ZO) necesare desfășurării diferitelor activități 
pentru întregul proces de control și certificare. 
Pentru calcularea costurilor stabilite în funcție de timp, se adoptă tariful, inclusiv fracționat, egal cu 480 
€/Zi Om (ZO este considerată de 8 ore). 
 

Toate costurile indicate în prezenta listă de tarife nu includ TVA. 

Această listă de tarife este publică și se consideră acceptată de operatorul supus controlului, la momentul 
semnării Declarației de Angajament pentru firmele de producție și/sau firmele de procesare (formularele 
M_080 și M_079 sau echivalente) 

Alte condiții decât cele prezentate trebuie aprobate de către Consiliul de Administrație în conformitate cu 
procedura administrativă și se aplică numai în cazul identificării unor elemente comune ce vizează mai mulți 
operatori în activitatea de inspecție și/sau certificare (de exemplu: costuri mai mici pentru deplasarea 
inspectorilor pentru operatorii din aceeași zonă, reducerea cheltuielilor poștale pentru documentația 
gestionată de același consultant etc.). 
 
  

 
ACCEPTAREA TARIFARULUI 

(semnătura/ştampila beneficiarului) 
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