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  CONTRACT PENTRU CERTIFICARE 

ÎNTRE:   

 1. Subsemnatul/a ______________________________________________________ 

C.I. (Serie, Nr. CNP) ______________________________________________________ 

Reprezentant legal al societății ______________________________________________________ 

Adresa sediului societății ______________________________________________________ 

Localitatea _____________________ Jud. ________________________ 

C.U.I. _____________________ O.R.C. ________________________ 

Tel. _____________________ E-mail ________________________ 

 
Denumit în continuare  CLIENT 

ȘI   
 

2. Bio Cert Tradițional SRL, cu sediul social in Constanța, Str. Banu Mihalcea nr. 60,înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J13/1191/2013, cod fiscal nr. RO31680780 având contul  nr. 
RO52 RZBR 0000 0600 1584 9451 deschis la Banca Raiffeisen, Tel/Fax 0341.149.323,  E-mail: 
office.biocert@gmail.com reprezentată de Mitrea Gabriela în calitate de Administrator, denumit în 
continuare PRESTATOR, 
 

Art.1. Obiectul contractului 

1.1. Constituie obiectul prezentului contract inspecția și certificarea produselor ecologice în 
conformitate cu prevederile  Regulamentului  UE nr. 848/2018 si a regulamentelor delegate si 
de punere in aplicare adoptate de Comisie, a legislației și normelor  naționale în vigoare care 
reglementează activitatea în agricultura ecologică pentru următoarele categorii :  
 

 Plante și produse vegetale neprelucrate 

 Animale vii sau produse de origine 
animală neprelucrate 

 Produse agricole prelucrate,inclusiv 
produse de acvacultură, pentru a fi 
utilizate ca alimente 

 Hrană pntru animale 

 Vin 

 Altele _______________________

 

 

Art.2. Condiții generale 

2.1. Modul în care Bio Cert Tradițional SRL  își desfășoară activitatea, și în care Clientul  își asumă 

anumite obligații sunt stabilite prin Regulamentul pentru certificare, care, împreună cu tariful,  

constituie parte integranta din prezentul contract. 

mailto:office.biocert@gmail.com
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2.2. Prin semnarea prezentului contract clientul declară ca a primit, citit și înțeles Regulamentul pentru 
certificare și că este de acord și acceptă  toate prevederile acestuia precum și cu tariful . 

Art.3. Obligațiile contractuale ale CLIENTULUI 
Prin semnarea acestui contract clientul/solicitantul se obligă să : 
 
3.1. Desfășoare activitatea pentru care solicită certificat în conformitate cu normele specifice în 

materie de agricultura ecologică conf. Art.1. și să îndeplinească întotdeauna cerințele pentru 
certificare inclusiv implementarea măsurilor de precauție și preventie  adecvate prevăzute de art 
9, conf art 27 și 28  din Reg.UE 848/2018, când sunt solicitate de organism. 

3.2. Să își declare activitatea la Direcția Agricolă județeana de care aparține;  
3.3. Să furnizeze toate informațiile și documentația care îi este solicitată  pentru a putea fi certificat, 

completă și în timp util. 
3.4. Să implementeze un Plan de măsuri preventive și de precauție conf. Art.27 și 28 din Reg. UE 

nr. 848/2018 si a regulementelor  de punere în aplicare cu ulterioare modificari, care să fie 
revizuit ori de căte ori este cazul si transmis OC . 

3.5. Să asigure buna desfășurare a evaluării și supravegherii prin accesul liber al personalului 
desemnat pentru efectuarea evaluării, furnizând  documentele și/sau înregistrările  relevante  
solicitate pentru finalizarea certificării.Să accepte participarea observatorilor (Renar, Autoritatea 
Competentă , alte instituții dacă este cazul ) 

3.6. Să accepte sancțiunile care vor fi aplicate în conformitate cu legislația comunitară și națională   
în vigoare, cu privire la agricultura ecologică, cu Catalogul de sancțiuni și Regulamentul de 
certificareal Bio Cert Traditional SRL. 

3.7. Să înceteze utilizarea oricărui material care conține referiri la schema de certificare în cazul 
suspendării, retragerii sau încetării certificării, returnând documentele originale organismului în 
termen de 15 zile. 

3.8. Să informeze organismul de certificare cu privire la orice modificare  ce poate înterveni ulterior 
în activitatea care face obiectul certificării și care îi afectează capabilitatea de se conforma 
cerințelor pentru certificare, prin intermediul unei cereri de variatie. 

3.9. Să informeze în scris și fără întârzieri nejustificate cumpărătorii produselor și să facă 
schimb de informaţii relevante  cu organismul de control, în cazul în care o suspiciune 
de nerespectare a fost probată, o suspiciune de nerespectare nu poate fi exclusă sau a 
fost constatată o nerespectare care afectează integritatea produselor în cauză;  

3.10. Să accepte transferul dosarului de control, în caz de schimbare a organismului de 
control sau, în cazul retragerii din producţia ecologică, păstrarea dosarului de control 
timp de cel puţin cinci ani de către ultima autoritate de control sau ultimul organism de 
control;  

3.11. Să informeze imediat autoritatea competentă sau autoritatea ori organismul desemnat 
în conformitate cu articolul 34 alineatul (4) în cazul retragerii din producţia ecologică;  

3.12. Să accepte schimbul de informaţii dintre autorităţile sau organismele respective în cazul 
în care subcontractanţii sunt verificaţi de autorităţi de control sau organisme de control 
diferite.  

3.13. Să respecte obligațiile financiare și administrative, având în vedere ca,  Bio Cert Tradițional Srl 
nu poate fi în nici un caz responsabil pentru eventualele obiective care nu pot fi atinse de 
operator dupa certificare, Bio Cert Tradițional Srl desfășurând doar activitatea de inspecție și  
certificare, și nu alte activități. 
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3.14. Să nu se folosească de marca de certificare și nici de referințe incorecte care fac trimitere către 
Bio Cert Tradițional Srl într-un mod care să afecteze negativ reputația organismului și/sau ar 
discredita  organismul de certificare. Referințele incorecte la schema de certificare sau utilizarea 
înșelătoare a certificatelor , mărcilor de certificare, vor fi tratate corespunzător de către 
organism, putând duce la retragerea certificării, publicarea abuzului si acțiuni legale. 

3.15. Să pastreze un registru de reclamații în care vor fi înscrise toate reclamațiile referitoare la 
conformitatea cu cerințele de certificare și să prezinte ori de câte ori îi este solicitat de către  Bio 
Cert Tradițional Srl. Clientul va pastra și înregistrările cu privire la acțiunile întreprinse în acest 
sens. 

3.16. Să recunoască site-ul www.biocerttradițional.ro ca formă oficială de informare asupra 
eventualelor modificări ale sistemului de certificare, Tarifului, Regulamentului pentru certificare 
sau alte modificări. 

3.17. Clientul poate face referiri la certificare  doar în conformitate cu domeniul certificării.Dacă 
furnizează copii ale documentelor de certificare, acestea trebuie reproduse in întregime. 

3.18. În fiecare an, până în 1 martie, Bio Cert Tradițional Srl confirmă valabilitatea tarifelor practicate 
sau va informa asupra eventualelor modificări ce ar putea interveni. Este însă obligația clientului  
ca, în cazul în care nu a primit nici o comunicare scrisă, să solicite confirmarea tarifului sau a 
modificărilor, având în vedere ca tariful actualizat se găsește disponibil pe site. 

3.19. Pe deplin informat despre modalitatea de prelucrare a datelor personale, clientul prin semnarea 
prezentului contract, își exprimă acordul în ceea ce privește prelucrarea datelor sale personale, 
și comunicarea lor către terți.  
 

 Art.4. Obligațiile contractuale ale  Bio Cert Tradițional SRL 
4.1. Să desfășoare activitatea de control și certificare cu toată seriozitatea și profesionalismul 

caracteristic, în baza regulamentului intern de certificare, care este conform cu prevederile 
Regulamentului (UE) nr. 848/2018 cu regulamentele delegate și de punere în aplicare  precum 
și cu legislația națională în vigoare, 

4.2. Bio Cert Tradițional Srl se obligă să informeze clienții  asupra tuturor modificărilor  care ar putea 
să intervină în funcționare , Regulamentul pentru certificare, prin intermediul  site-ului care va fi 
mereu actualizat  sau prin e-mail. 

4.3. Bio Cert Tradițional Srl nu își asuma responsabilitatea, în cazul în care, exclusiv din vina 
clientului, nu și-a respectat obligațiile prevazute la art.3, sau alte obligații care sunt prevazute în 
Regulamentul de certificare, conf. art.13, acesta  nu  poate folosi  marca de certificare  Bio Cert 
Tradițional Srl. 

4.4. Să păstreze confidențialitatea  și să asigure protecția datelor personale  și a informațiilor despre 
operator, pe care le deține în urma efectuării controalelor în vederea certificării, excepție făcând 
doar datele care, asa cum este prevazut si in Regulamentul  de certificare, și/sau la solicitarea 
autorității competențe și sau/organismului de acreditare, trebuie făcute publice. 

4.5. In situația în care nu își mai poate îndeplini activitatea , din diferite considerente, se obligă să 
transmită în timp util toate informațiile relevante pentru continuarea certificării cu un alt 
organism. 

 
 Art. 5 Tarife și modalități de plată 
5.1. Pentru serviciile efectuate de Bio Cert Tradițional Srl, clientul  se obligă să plătească conform 

tarifului stabilit. Tariful face parte integrantă din contractul de certificare, și prin semnarea 
contractului, OPERATORUL declară ca a luat cunoștință și este de acord  cu  suma de achitat 
către organsim. 

http://www.biocerttraditional.ro/
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5.2. Plata serviciilor se va efectua conform condițiilor stabilite prin tariful prezentat OPERATORULUI 
de către Bio Cert Tradițional S.R.L. în momentul semnării contractului și care de altfel, face 
parte integrantă din prezentul contract. 

 
 Art.6. Modificări tarif   
6.1. Este obligația OPERATORULUI de a se informa asupra tarifului care se percepe în momentul 

efectuării unui control și despre modificările care pot să apăra ulterior; prin semnarea 
contractului, OPERATORUL își dă acordul și acceptă, fără excepție condițiile prezentate. 

 

 Art. 7  Valabilitate și durata  
7.1. Acest contract se consideră valabil începând de la data semnării și înregistrarii de către                    

Bio Cert Tradițional  SRL. 
7.2. Din momentul acceptării și semnării acestui contract de către părți, se consideră anulat orice alt 

acord și/ sau contract în vigoare existent până în acest moment între părți. 
7.3. Acest contract este valabil până la retragerea și/ sau excluderea operatorului din sistem . 
7.4. Acest contract poate fi modificat numai cu acordul ambelor părți. 
7.5. OPERATORUL poate renunța în orice moment  la contractul de certificare, comunicând intenția 

sa prin întermediul unei scrisori recomandate sau prin alt mijloc, din care să reiasă clar data la 
care a fost transmisă către Bio cert Tradițional SRL.  

 
7.6. În acest caz, OPERATORUL își asumă obligația de a efectua toate plățile pe care le datorează 

către  Bio Cert Tradițional SRL pentru serviciile efectuate, după cum urmează: 
 

• Dacă a renunțat până la 01.03 și nu s-a efectuat inspecția pentru anul în curs, nu va 
achita tariful stabilit. 

• Dacă a renunțat până la 01.03 și s-a efectuat inspecția pentru anul în curs, va achita 
50% din  tariful stabilit și costul inspecției, conform tarifului. 

• Dacă a renunțat  după  01.03 și s-a efectuat inspecția pentru anul în curs, va achita  taxa 
integral  conform tarifului. 

• Dacă a renunțat  după  01.03 și nu  s-a efectuat inspecția pentru anul în curs, va achita  
taxa fixă  conform tarifului, fără taxa de inspecție. 

7.7. Contractul de certificare se consideră încheiat cu acordul ambelor părți, în urma emiterii unui act 
scris, și numai după ce Bio Cert Tradițional SRL, constată îndeplinirea tuturor obligațiilor de 
către operator (plata tarifelor pentru serviciile prestate, respectarea obligațiior prevazute prin 
contractul de certificare și prin regulamentul de certificare), data  de  la care nu mai are nici o 
obligație față de acesta. 

 
Art. 8  Dreptul și condițiile în care Bio Cert Tradițional  SRL poate renunța la contract 

8.1. Bio Cert Tradițional Srl, poate rezilia, unilateral ,fără nici un preaviz, contractul de certificare, 
ajungând chiar la retragerea certificatului, în cazul în care  

a. se constată, neplata tarifului stabilit; 
b. nerespectarea obligațiilor prevăzute prin contractul de certificare și prin Regulamentul 

intern de certificare,  de către operator. 
c. Indisponibilitatea operatorului – de ex. Nu accepta efectuarea inspectiei și amână fără a 

propune o data apropiată de inspecție cu cea stabilită inițial și care să nu periciliteze 
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importanța momentului optim de efectuare a acesteia . Nu transmite în intervalul de timp 
stabilit ,documentele solicitate pe parcursul inspecției fără de care nu se poate face 
analiza și nu se poate lua decizia de certificare. 

8.2. În condițiile în care, pe parcursul anului ,se pierde contactul cu clientul (nu răspunde la mailuri, 
solicitări telefonice) și nu se poate presta serviciul în timp util, contractul se va rezilia automat, 
nefiind necesară nici o notificare din partea organsimului. Comportamentul inadecvat din partea 
clientului, cu exercitare de presiuni de orice natură și nerespectarea principiilor organismului , 
duc de asemenea la rezilerea unilaterală, fara prealabilă notificare, din partea organismului. 

 
Art. 9 Foruri competente   

9.1. În cazul unor neînțelegeri rezultate din prezentul contract, cu privire la sarcini, drepturi sau 
obligații din partea uneia dintre părți, acestea vor fi aduse la cunoștință pentru a fi rezolvate, la 
sediul societății, pe cale amiabilă . 

9.2. Dacă nu este posibilă soluționarea pe cale amiabilă , acestea  vor fi prezentate spre soluționare 
Tribunalului din Constanța. 

 

Încheiat astăzi, ................................................................, în două exemplare originale, câte 
unul pentru fiecare parte. 

Clientul.................................................................................,declară că a citit și a înțeles 
prezentul contract , tariful și întreg Regulamentul de certificare al Bio Cert Traditional SRL- in 
mod expres si-a insușit obligațiile operatorului ! 

 

 

Administrator Bio Cert Tradițional SRL                                          Operator ,  

 dr. Ing. Gabriela Mitrea 


