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CONTRACT DE PRESTĂRI DE SERVICII
Nr..........
Încheiat astăzi …………………. între părțile:
BIOAGRICERT SRL, cu sediul în Via Dei Macabraccia, 8/3-4-5 40033 Casalecchio di Reno (BO) Italia.
C.F. si P.IVA 01951701208, reprezentată în România prin sucursala proprie înregistrată la Registrul
Comerţului de pe lângă Tribunalul București sub denumirea BIOAGRICERT SRL ITALIA-SUCURSALA
ROMÂNIA, cu sediul în Municipiul București, strada Constantin Noica, nr. 165, ap. 1, sector 6, nr. ORC
J40/10870/2014, CUI RO 21495662, cont bancar RO66BRMA0244026270400000 deschis la Banca
Romaneasca SA - Sucursala Băneasa, reprezentată legal prin ing. Badea Oana cu funcția de Director General,
în calitate de prestator, denumită în continuare “BIOAGRICERT” sau “PRESTATORUL”
și
…………………………………………………………….......................................................... cu sediul
social/profesional/domiciliul în loc…….……………., Strada...................................., Nr. ……. , Bloc …….,
Scara …… Etaj ……, Apartament ……….., Sector/Județul ………….….., înregistrată la Oficiul Registrului
Comerțului ……………. sub numărul .........../............../.............., CIF/CUI ................................., reprezentată
legal prin ……………………………, CNP / / / / / / / / / / / / / /, în calitate de beneficiar,
denumit în continuare „....................................................................................” sau „BENEFICIARUL”,

denumite separat “Partea” și împreună „Părțile”, s-a încheiat prezentul contract în condițiile stabilite
în clauzele urmatoare.
Ca urmare a faptului că BIOAGRICERT are calitatea de Organism de Inspecţie şi Certificare acreditat de
Ministerul Resurselor Agricole şi Pădurilor din Italia prin decretul nr. 91822 din 29.07.2002 în conformitate
cu norma europeană EN ISO/CEI 17065 şi de Accredia - Organismul național italian de acreditare, aprobat de
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România cu codul RO-ECO-016 pentru efectuarea inspecţiei
şi certificarea produselor agroalimentare ecologice pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile O.M.
nr. 312/2021, iar BENEFICIARUL doreşte certificarea activității sale în conformitate cu reglementările în
vigoare aplicabile metodei agriculturii ecologice, părţile au convenit încheierea prezentului contract, cu
următoarele prevederi :
Art 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Obiectul contractului îl constituie inspecția și certificarea ecologică a activității de producție/
procesare/etichetare/import/export/comercializare a produselor agroalimentare în conformitate cu Reg. CE nr.
848/2018 , notificată de către BENEFICIAR şi descrisă în ANEXA 1, parte integrantă a prezentului contract.
Art. 2. DURATA CONTRACTULUI
2.1. Prezentul contract se încheie pe durată nedeterminată, cu perioade active de câte un an calendaristic,
respectiv de la 1 ianuarie până la 31 decembrie, cu excepţia primului an când, perioada de la semnarea
contractului până la 31 decembrie va fi considerată “durată iniţială”.
2.2. În cazul în care părțile nu solicită denunțarea contractului până la data de 31 decembrie, valabilitatea
contractului se consideră prelungită tacit pentru următorul an, începând cu data de 1 ianuarie a anului succesiv,
cu toate clauzele valabile, obligând părțile la respectarea lui.
2.3. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract va comunica celeilalte
părți decizia luată, cu un preaviz de 30 (treizeci) de zile.
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2.4. Indiferent de cauza de încetare a prezentului contract, BENEFICIARUL are obligația să achite
prestatorului BIOAGRICERT contravaloarea serviciilor prestate, în virtutea clauzelor stipulate în contract.
2.5. Prevederile prezentului articol nu înlătura răspunderea părții care, din culpă, a cauzat încetarea
contractului.

a)

b)

c)
d)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)

j)

k)
l)

Art 3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
3.1. Obligaţiile BIOAGRICERT:
să efectueze activitatea de inspecţie a activității de producție/procesare/etichetare/import/export/
comercializare şi certificarea produselor agroalimentare obţinute prin metoda agriculturii ecologice şi a
activităţilor conexe, respectând normele naţionale şi comunitare prevăzute de legislaţia în domeniu;
să efectueze următoarele activităţi în vederea certificării ecologice :
- analiza anticipată a procesului de producţie, a programului productiv integral şi a tehnicilor
folosite, cu scopul final de a verifica conformitatea cu normele prevăzute de legislaţia şi
reglementările în vigoare;
- efectuarea de inspecţii ale arealelor şi stabilimentelor de producţie şi depozitare;
- prelevarea de probe pentru analize de laborator în cazul în care acest lucru este necesar,
potrivit normelor în vigoare;
- solicitarea de informaţii sau înscrisuri necesare pentru stabilirea calităţii de produs ecologic;
să elibereze documentele justificative, în cazul în care activitatea este considerată conformă;
să informeze în timp util BENEFICIARUL despre modificarea normativelor privind certificarea
ecologică.
3.2. Obligaţiile BENEFICIARULUI:
să pună la dispoziţia BIOAGRICERT, în timp util, toate informaţiile şi declaraţiile solicitate.
să accepte vizita inspectivă a reprezentantului BIOAGRICERT în structurile de producţie/ spațiile de
depozitare, în orice moment, chiar şi în cazul vizitelor neanunţate.
să permită comunicarea cu personalul implicat în procesul de producţie.
să respecte legile naţionale, comunitare şi internaţionale în vigoare referitoare la producţia ecologică
în toate etapele de producţie, procesare, ambalare, etichetare şi comercializare.
să opereze conform schemei de certificare stabilită.
să respecte normele procedurale specifice certificării, aşa cum acestea sunt prevăzute în documentaţiile
operative furnizate de BIOAGRICERT.
să accepte în caz de neconformitate, infracțiuni sau iregularități, aplicarea măsurilor corective,
specifice regulilor de producţie ecologică prevazute de regulamentul de certificare și normele legale
în vigoare.
în cazul suspendării certificării pentru neconformitate, să informeze în scris beneficiarii despre
neconformitatea produsului vândut, pentru ca acesta să înceteze a fi utilizat ca produs ecologic.
să utilizeze certificatul de conformitate numai dacă produsul certificat îndeplineşte condiţiile în bază
cărora certificarea a fost acordată. BENEFICIARUL ia la cunostință faptul că certificatul de
conformitate nu acoperă transformări sau modificări ulterioare ale produsului;
să expună pe etichete, în reclamă, în documente oficiale şi în rapoarte de colaborare informaţii reale
despre produs, despre originea ecologică a acestuia precum şi alte informaţii generale prevăzute de
lege.
sa achite costurile pentru analiza probelor de laborator.
să achite taxele și costurile inerente activității de inspecţie şi certificare prevăzute în contract.

Art. 4. PREȚUL
4.1. Taxele pe care BENEFICIARUL trebuie sa le achite sunt taxe anuale, prevăzute în ANEXA 2, parte
integrantă a prezentului contract, respectiv ,,TARIFARUL BIOAGRICERT PENTRU SERVICIUL DE
INSPECȚIE ȘI CERTIFICARE A PROCESELOR DE PRODUCȚIE ȘI PRODUSELOR
AGROALIMENTARE OBȚINUTE PRIN METODA DE PRODUCȚIE ECOLOGICĂ’’
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4.2. Preţul anual calculat per total activitate este redat în ANEXA 1, parte integrantă a prezentului
contract;
4.3. La costul anual calculat pentru activitatea de certificare redat în ANEXA 1, pentru operatorii care
solicită inspecții suplimentare pentru 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, se vor calcula/adăuga și costurile
aferente unei vizite de inspecție suplimentară, conform activității desfășurate de operator așa cum este indicat
în ANEXA 2.
4.4 Costul analizelor de laborator pentru probele prelevate pentru anul în curs vor fi facturate și achitate
separat de costul anual de certificare pentru activitatea de certificare redat în ANEXA 1.
Art. 5. TERMENE ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ
5.1. În termen de 5 (cinci|) zile lucrătoare de la data semnării contractului, BENEFICIARUL va primi
factura fiscală aferenta taxei anuale de certificare, acestuia revenindu-i obligativitatea de a achita un avans
care va reprezenta cel puțin 50 (cincizeci) % din taxa anuală, până la data efectuării inspecției.
5.2. Suma restantă din totalul costului anual de certificare se achită până la data scadentă eliberării
documentului justificativ (certificat de conformitate, master certificat sau oricare alt document care atestă
statutul de conformitate) în vigoare pentru anul în curs;
5.3. BENEFICIARUL este ținut la plata serviciului aferent activității de inspecție și certificare pentru
anul în curs și în situația în care, în urma activităţii de inspecție desfăşurate de către BIOAGRICERT, se
constată că nu sunt îndeplinite condiţiile de eliberare a certificatului de conformitate.
5.4. Plata se va face în RON la cursul de referinţă RON/EURO al BNR din ziua emiterii documentului
de plată.
Art.6. RENUNȚAREA LA SERVICIILE DE INSPECŢIE ȘI CERTIFICARE.
6.1. Dacă BENEFICIARUL formulează o cerere de denunțare după data de 15 mai (data limită pentru
inregistrarea anuală la Directia Agricolă Județeană), activitatea de inspecţie şi certificare este considerată
începută pentru anul respectiv, iar BENEFICIARUL este ținut la plata serviciilor prestate de BIOAGRICERT,
în proporţie de 50% din costul total anual.
6.2. Dacă cererea prevăzută la art. 6.1 este formulată după data de 1 iulie (în al doilea semestru al anului)
BENEFICIARUL este ținut la plata integrală prevăzută în contract, pentru serviciile prestate de
BIOAGRICERT.
Art. 7. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
7.1. Prezentul contract poate înceta în următoarele condiții:
a) prin acordul de voință al părților;
b) prin denunțare unilaterală, de către oricare dintre părți, în baza unei notificări scrise, transmise cu cel
puțin 30 (treizeci) zile, înainte de data încetării, cu consecința suportării de către Beneficiar a costurilor
prevăzute de art. 6.1 sau art. 6.2, după caz;
c) prin reziliere, ca urmare a neîndeplinirii culpabile a uneia dintre părți a obligațiilor ce rezultă din
prezentul contract
d) de drept, fără nicio notificare prealabilă, în situația în care Beneficiarul, în calitatea sa de operator nu
își îndeplinește obligaţia legală de a-şi înregistra activitatea la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
prin direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, în termenul limită imperativ prevăzut în
legislația care stabilește regulile privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică.
7.2 În cazul în care BENEFICIARUL nu achită avansul prevăzut la art. 5.1. sau art. 5.2, după caz,
BIOAGRICERT îşi rezervă dreptul de a suspenda procesul de certificare, cu excluderea operatorului din
sistemul propriu de certificare pe o perioadă de 5 (cinci) ani şi de a rezilia contractul, obligând beneficiarul la
plata de daune interese moratorii, inclusiv suportarea costurilor prevăzute de art. 6.1 sau art. 6.2, după caz.
Art. 8. PENALITĂŢI
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8.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, BIOAGRICERT nu reușește sa își îndeplinească obligaţiile
asumate prin contract, BENFICIARUL are dreptul să ceară, cu titlu de despăgubiri, o sumă echivalentă cu o
cotă procentuală de 0,5 % pe zi de întârziere din valoarea serviciilor neefectuate.
8.2. În cazul în care BENFICIARUL nu onorează facturile până la expirarea termenelor de scadenţă
prevăzute în contract (15 zile lucrătoare), acesta are obligaţia de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o
cotă procentuală de 0,5 % pe zi de întârziere din plata neefectuată, contravaloarea penalităților calculate putând
depăși contravaloarea debitului asupra căruia au fost calculate.
Art. 9. SUSPENDAREA CERTIFICĂRII
9.1. În cazul suspendării definitive sau a întreruperii controlului, BENEFICIARUL este obligat să
returneze către BIOAGRICERT documentele referitoare la certificare sau să distrugă respectivele documente
în prezenţa unui reprezentant BIOAGRICERT.
9.2. BENEFICIARUL poate solicita suspendarea temporară sau definitivă a activităţii de certificare
motivând decizia prin scrisoare recomandată, transmisă la sediul Bioagricert SRL Italia – Sucursala România
sau prin transmiterea în format electronic a unei adrese – cerere de denunțare unilaterală a contractului, în care
se vor menționa motivele denunțării, inclusiv numele noului organism de control, în cazul unui transfer, cu
confirmare de primire din partea personalului Bioagricert. Personalul BIOAGRICERT responsabil, va analiza
cererea şi va da răspuns în termen de maxim 15 (cincisprezece) zile lucrătoare.
Art. 10. CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE
10.1. Informaţia furnizată de către BENEFICIAR, va fi utilizată numai în scopul pentru care a fost emisă
şi pentru realizarea prezentului contract. Informaţia nu poate fi utilizată pentru orice alte scopuri, fără
consimţământ prealabil scris al beneficiarului.
10.2. Fiecare parte contractantă se obligă să nu divulge unei terţe persoane şi să nu folosească, cu
excepţia situaţiilor prevăzute de lege sau impuse de prezentul contract, nicio informaţie de natură confidenţială,
cum ar fi informaţii tehnice, comerciale, structura preţurilor, informaţii administrative.
10.3. Clauza de confidenţialitate menţionată în prezentul articol afectează în aceeaşi măsură prevederile
întregului contract, inclusiv anexele aferente acestuia, pentru toată durată acestuia şi după încetarea sa,
indiferent de motiv, pentru o perioadă de doi ani.
10.4. BENEFICIARUL este de acord ca BIOAGRICERT să furnizeze părţilor terţe informaţii despre
tipul de produs ecologic, prin introducerea adresei şi listei de produse pe site-ul web al BIOAGRICERT.
10.5 În scopul menționat la art. 10.4, părțile vor încheia ANEXA nr. 3 la prezentul contract, referitoare
la condițiile generale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal, impuse prin Regulamentul (UE) nr. 679/2016.
Art. 11. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI
11.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este
valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa prevăzută în partea introductivă a prezentului contract.
11.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată,
cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe
această confirmare.
11.3. Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care
a fost expediată.
11.4. Dacă notificarea se trimite prin e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în
care a fost trimisă.
11.5. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi.
Art. 12. UTILIZAREA MĂRCII
12.1. BENEFICIARUL are dreptul de a aplica marca BIOAGRICERT pe ambalaje, etichete şi
documentele de însoţire ale produsului certificat de către BIOAGRICERT, numai în condițiile respectării
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obligațiilor prevăzute de prezentul contract. De asemenea, BENEFICIARUL are dreptul de a utiliza şi face
cunoscute informaţiile despre controlul efectuat de către BIOAGRICERT, cu respectarea normelor și
obligațiile impuse de dispozițiile legale în vigoare, privind protecția datelor cu caracter personal.
Art. 13. FORŢA MAJORĂ
13.1Forța majoră se constată de autoritatea competentă.
13.2 Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în
mod necorespunzator - total sau parțial - a oricarei obligații care ii revine in baza prezentului contract, dacă
neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum
este definită de lege.
13.3 Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de cel mult 5
(cinci) zile producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitarii consecințelor lui.
13.4 Dacă în termen de 90 (nouăzeci) de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile
au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă
daune-interese.
Art. 14. LITIGII
14.1. Părțile vor face toate eforturile pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînțelegerilor sau disputelor
care pot apărea în legătură cu îndeplinirea contractului. În caz contrar, orice litigiu decurgând din sau în
legatură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona de
către instantele judecătorești competente, de la sediul prestatorului.
Art.15. CLAUZE FINALE
15.1. Modificările intervenite în structura exploataţiei, cât şi variaţiile privind preţul contractului,
generate de diminuarea sau creşterea dimensiunii subiectului supus certificării, se vor opera direct în ANEXA
1, se vor data şi se vor oficializa prin semnătura părţilor. Prezentul articol nu se aplica producatorilor agricoli
ale căror modificari din cadrul exploatațiilor nu dpășesc un procent de ± 5% din suprafața totală supusă
certificării inițiale.
15.2. Eliminarea, adăugarea sau modificarea clauzelor existente în prezentul contract se va realiza numai
prin act adiţional, cu acordul ambelor părţi.
15.3.Persoanele fizice care semnează și stampilează prezentul contract, ca reprezentanți autorizați
/împuterniciți ai părților contractante, declară și garantează că au dreptul potrivit legii, să angajeze persoanele
juridice contractante pentru drepturile și obligațiile prevăzute mai sus și își asumă întreaga responsabilitate
juridică decurgând din eventuala invocare a lipsei calității de reprezentant.
15.4.Părțile semnatare declară și garantează că au negociat cu bună credință prevederile prezentului
contract și înțeleg pe deplin efectele clauzelor acestuia, pe care le acceptă în mod expres.
15.5.Prezentul contract, împreună cu anexele sale face parte integrantă din cuprinsul său și reprezintă
voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
15.6. Prezentul contract a fost încheiat în limba română, în două exemplare originale, câte unul pentru
fiecare parte.

Organism de Inspecţie şi Certificare,
BIOAGRICERT SRL
Ing. Badea Oana

BENEFICIAR,
S.C. ___________________________ SRL
Reprezentant legal,
.........………………………………….……
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DIN DATA:

STRUCTURA EXPLOATAŢIEI SUPUSĂ PROCESULUI DE INSPECŢIE ŞI CERTIFICARE
ECOLOGICĂ ŞI PREŢUL SERVICIULUI DE INSPECŢIE ŞI CERTIFICARE, CALCULAT
CONFORM TARIFARULUI BIOAGRICERT:
PROFILUL PRODUCTIV
AL EXPLOATAŢIEI
COST FIX

Producţie vegetală

Producție zootehnică

CATEGORIA SUPUSĂ
CERTIFICĂRII
Teren arabil
Vii/livezi/arbuști fructiferi
Pășune/fânețe
Sere și solarii
Pepiniere/prod.material saditor
Ciupercării
Animale/păsări
Apicultură

U.M.

CANTITATE

Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
mp
UVM
Familii albine

Procesare/comercializare
Colectare din flora spontana
Activități conexe

EURO+TVA

COSTUL ANUAL TOTAL AL CERTIFICĂRII:
Ștampila și
semnătura
BIOAGRICERT

Ștampila și
semnătura
BENEFICIARULUI

Modificări intervenite în structura exploataţiei, notificate la DATA :_________________________
PROFILUL PRODUCTIV
CATEGORIA SUPUSĂ
U.M.
CANTITATE
AL EXPLOATAŢIEI
CERTIFICĂRII
COST FIX
Teren arabil
Ha
Vii/livezi/arbuști fructiferi
Ha
Pășune/fânețe
Ha
Producţie vegetală
Sere și solarii
Ha
Pepiniere/prod.material saditor
Ha
Ciupercării
mp
Animale/păsări
UVM
Producție zootehnică
Apicultură
Familii albine
Procesare/comercializare
Colectare din flora spontana
Activități conexe
COSTUL ANUAL TOTAL AL CERTIFICĂRII ( € )
Ștampila și
semnătura
BIOAGRICERT

BioAgriCert SRL Italia-Sucursala
Romania - Organism de Inspecție şi
Certificare

Ștampila și
semnătura
BENEFICIARULUI

Strada Constantin Noica, nr. 165, ap. 1,
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Modificări intervenite în structura exploataţiei, notificate la DATA :_________________________
PROFILUL PRODUCTIV
AL EXPLOATAŢIEI

CATEGORIA SUPUSĂ
CERTIFICĂRII

U.M.

CANTITATE

COST FIX

Producţie vegetală

Producție zootehnică

Teren arabil
Vii/livezi/arbuști fructiferi
Pășune/fânețe
Sere și solarii
Pepiniere/prod.material saditor
Ciupercării
Animale/păsări
Apicultură

Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
mp
UVM
Familii albine

Procesare/comercializare
Colectare din flora spontana
Activități conexe
COSTUL ANUAL TOTAL AL CERTIFICĂRII ( € )
Ștampila și
semnătura
BIOAGRICERT

Ștampila și
semnătura
BENEFICIARULUI

Modificări intervenite în structura exploataţiei, notificate la DATA :_________________________
PROFILUL PRODUCTIV
AL EXPLOATAŢIEI

CATEGORIA SUPUSĂ
CERTIFICĂRII

U.M.

CANTITATE

COST FIX

Producţie vegetală

Producție zootehnică

Teren arabil
Vii/livezi/arbuști fructiferi
Pășune/fânețe
Sere și solarii
Pepiniere/prod.material saditor
Ciupercării
Animale/păsări
Apicultură

Ha
Ha
Ha
Ha
Ha
mp
UVM
Familii albine

Procesare/comercializare
Colectare din flora spontana
Activități conexe
COSTUL ANUAL TOTAL AL CERTIFICĂRII ( € )
Ștampila și
semnătura
BIOAGRICERT

BioAgriCert SRL Italia-Sucursala
Romania - Organism de Inspecție şi
Certificare

Ștampila și
semnătura
BENEFICIARULUI

Strada Constantin Noica, nr. 165, ap. 1,
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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

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

250,00

500,00
Unități care efectuează activități de acvacultură (primul sit de producție)
Unități care efectuează activități de acvacultură (situri suplimentare)

BioAgriCert SRL Italia-Sucursala Romania Strada Constantin Noica, nr. 165, ap. 1, Sector
6, Municipiul București (RO)
- Organism de Inspecție şi Certificare

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

Culturi cerealiere, leguminoase, culturi
industriale, plante tehnice

8,00 €/ha
7,00 €/ha
4,00 €/ha

pentru suprafeţele care depăşesc 50
ha
primele 100 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

-

Calculat pe baza
tarifelor temporizate,
în funcție de
necesitățile reale de
control și certificare,
cu un minim de 400
€
10 €/ UVM

Costul se aplică tuturor arealelor cu
excepția primei locaţii pentru care
există eliberate autorizații de
colectare.

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

Unitate zootehnică, cost pe UVM (unitate
vită mare)
Apicultură (locație fixă, permanentă)
Apicultură în pastoral

2,00 €/familie de
albine
30,00 €/locație

Pentru fermele cu animale crescute
în principal în libertate, costul se
reduce la 5 €/UVM
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 €.
BioAgriCert SRL Italia-Sucursala Romania Strada Constantin Noica, nr. 165, ap. 1, Sector
6, Municipiul București (RO)
- Organism de Inspecție şi Certificare
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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

1. UNITĂȚI
INDUSTRIALE,
COMERCIALE ȘI DE
DISTRIBUȚIE

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

TIPUL ACTIVITĂȚII

Unități care procesează și
comercializează produse
ecologice

COST
FIX
(€)
930,00

COST VARIABIL (DE ADĂUGAT LA
COSTUL FIX)
Totalul facturat
Cost
ecologic
până la 1.000.000,00 €
0,5%
(minim € 780,00)
peste 1.000.001,00 €
0,3%

Unități care procesează produse 930,00
ecologice pentru terți
Unități care comercializează
produse ecologice realizate de
către terți
Unități care procesează și
700,00
comercializează produse
ecologice

până la 1.000.000,00 €

0,3%
(minim € 780,00)

peste 1.000.001,00 €

0,1%

până la 1.000.000,00 €

0,5%

peste 1.000.001,00 €

0,3%

Unități care procesează produse 700,00
ecolgice pentru terți
Unități care comercializează
produse realizate de către terți.

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 500,00
în scopuri administrative, fără
manipulare / depozitare
Lanțuri de aprovizionare
necontrolate de Bioagricert,
700,00
numai în scopuri administrative,
fără manipulare / depozitare
4. MARILE LANȚURI Costurile sunt destinate unui
930,00
COMERCIALE ȘI
singur centru de
PLATFORME DE
distribuție/platformă. Pentru
DISTRIBUȚIE
fiecare centru suplimentar după
primul, să ia în considerare costul
suplimentar al activităților de
inspecție suplimentare specifice,
așa cum este indicat „serviciile
neincluse”.

BioAgriCert SRL Italia-Sucursala Romania Strada Constantin Noica, nr. 165, ap. 1, Sector
6, Municipiul București (RO)
- Organism de Inspecție şi Certificare

-

-

-

0,1%

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
3

Între 11 și 50 notificări de import pe an calendaristic
Peste 50 notificări de import pe an calendaristic

600 €
800 €

COSTURI SERVICII SUPLIMENTARE

TIP SERVICIU
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.

Analize
Recurs la măsurile întreprinse de către Bioagricert

Tot ceea ce nu este indicat în punctele anterioare

COSTURI (€)
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.
Costul analizelor se calculează pe baza
listei de prețuri TBA01_analize
350 € Costul este suportat de partea care
pierde, indicată în decizia Comitetului de
Recurs
Costurile
trebuie
convenite
conducerea Bioagricert

BioAgriCert SRL Italia-Sucursala Romania Strada Constantin Noica, nr. 165, ap. 1, Sector
6, Municipiul București (RO)
- Organism de Inspecție şi Certificare
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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)
BioAgriCert SRL Italia-Sucursala Romania Strada Constantin Noica, nr. 165, ap. 1, Sector
6, Municipiul București (RO)
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Art. 1.Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare, privind protecția datelor
cu caracter personal.
Art. 2. Părțile sunt conștiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică oricărui
operator de date sau imputernicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care prelucrează date cu
caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii. Prin urmare,
Părțile confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se limita la:
● capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea sau transferul
informațiilor personale
● informarea in caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval maxim de 72 ore
și, în cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de încălcare a securităţii datelor
a ajuns în atenția acestuia,
● îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul
679/2016.
Art. 3. Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au încheiat, acesta fiind
baza legală a prelucrării orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face obiectul unui acord separat de
prelucrare a datelor, încheiat între Părți. De asemena perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin
contract este limitată la perioada corespondentă realizării obiectului principal al contractului.
Art.4. Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terțe părți
neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Părțile vor lua toate măsurile
tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce priveşte obligațiile asumate prin această clauză:
● vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrare a datelor cu care
sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal
● vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor
● se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces
numai la datele la care au Drept de acces și că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate,modificate sau
eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sau utilizării și după stocare
● se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără
autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului și că este posibil să verifice și săstabilească către
care organisme se doreşte să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a
datelor
● se vor asigura că pot verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate
datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor
● se vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt
prelucrate strict în conformitate cu prezentul contractul incheiat între Părți
● se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală
● se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat.
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