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TARIF 

Prezentul tarif are valabilitate un an și se consideră  reînnoit de la un an la altul în 
mod tacit, dacă nu există o comunicare în acest sens fie din partea Bio Cert Tradițional 
Srl, fie din partea operatorului.Este obligatia operatorului de a verifica pe site-ul 
organismului eventuale modificări ale tarifelor care pot avea loc de la un an la altul . 

A. PRODUCȚIE VEGETALĂ :

Suprafata (ha) Cota  fixa , în functie de 
suparatafa ( euro) 

Taxa inspecție  (euro) 

Între  0,3 – 30,00 300,00 150 euro/ zi inspecție 

Între 31,00- 100,00 450,00 150 euro/zi inspecție 

Între 101,00-250,00 650,00 150 euro/zi inspecție 

Între 251,00-400,00 850,00 150 euro/zi inspecție 

Între 401,00 -600,00 1.000,00 150 euro/zi inspecție 

Între 601,00- 900,00 1.150,00 150 euro/ zi inspecție 

Între 901,00 – 1500,00 1500,00 150 euro/ zi inspecție 

Peste 1500,00 Se adauga 0,70 euro/ha 150 euro/ zi inspecție 

Peste 3000,00 3000 + 0,5 euro/ha 150 euro/ zi inspecție 

B. EXPLOATATII CARE COLECTEAZA PRODUSE DIN FLORA SPONTANA

Unitate Cota  fixa  ( euro) Taxa inspecție  (euro) 

Pentru puncte de colectare 
apropiate 

500,00 150 euro/inspecție 

Pentru fiecare punct de 
colectare situat la peste 
1ookm distanta se adauga 
la cei 500 euro 

75,00 

Procesare, in completarea 
activitatii de colectare 

1500 Inspectia inclusa in pret, 
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C. PRODUCȚIE ANIMALĂ: în completarea producței vegetale 

Specia   Nr. Capete   Taxa inspecție  

Bovine  1- 50 capete 150 euro  

 51 -100 capete  200 euro 

  101- 200  250 euro 

 Peste 200 capete 250 +0,5 euro/cap 

Pasari  1- 500 capete 100 euro 

 501 – 1000 capete 150 euro 

 1001 – 1500 capete  250 euro 

 Peste 1500 capete  250 euro +0,3 euro/ cap 

Ovine/caprine/porcine 1- 150 capete 150 euro 

  151- 600 capete 250 euro 

 Peste 600 capete 250 euro +0,3 euro/ cap 

Apicultura 1-50 familii 200 euro- taxa fixă 
certificare , care include 
si inspectia 

 51-100 familii 250 euro taxa fixă 
certificare , care include 
si inspectia 

 Peste 100 familii 250 euro  taxa fixă 
certificare , care include 
si inspectia +0,5 
euro/familie 

 
D. PROCESARE/COMERCIALIZARE  

  
1.Taxa  fixă pentru procesare 1500 euro , la care se adaugă taxa de 150 euro /inspecția. 
2. Taxa comercianți fără spații depozitare 850 euro + 150 euro /inspecția. 
3. Taxa comercianți cu spații depozitare 1350 euro +150 euro/inspecția 
4. Daca un comerciant/procesator  deține mai multe spatii de depozitare/procesare  , în 
locații diferite ,  se achita 300 euro pentru locatie. Daca un procesator desfășoară mai 
multe activități specifice de procesare ( ex. Moara și paste, sau moara si biscuiti, ulei si 
decorticare , etc ) se achita câte 150 euro pentru fiecare activitate în plus. Daca se 
comercializează/proceseaza peste 15 tipuri de produse , se achită pentru fiecare 10 
produse peste cele 15 , 100 euro .  
5. Taxa comercianți produse ambalate : 350 euro + 20 euro/punct vânzare 
6. Taxa procesare /comercializare /stocare in completarea productiei agricole 350 euro + 
150 euro inspectia , iar daca operatorul deține mai multe spatii de depozitare , in locații 
diferite, se achita 300 euro pentru locatie.Pentru procesare , dacă se desfățoară mai multe 
activități de procesare, se aplica prevederile de la punctul 4.  
 

E. Pentru anumite situații specifice  ( ex. Un numar de cel putin 200 de mici 
producatori grupați, în funcție de orientare productiva, tip de activitate se pot aplica 
tarife care se vor stabili după analizarea atentă a situației, respectănd principiile de 
imparțialitate, independență, transparență si nediscriminatorii ). 
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F. Alte taxe: operatorii care solicită peste 10  certificate de  tranzacție, vor achita 
pentru fiecare document emis în plus  5 euro. 

G. Costurile pentru  efectuarea analizelor sunt suportate de către client  (respectând 
planul de prelevare a probelor  și  legislația în vigoare). Acestea se factureaza după 
primirea facturii de la laborator.In situatia în care prelevarea nu se face pe parcursul 
inspectiei, se achita contravaloarea unei inspectii. 

 
 
 
Total de plată de către client___________________________ =          € 
 

Costurile de mai sus nu conțin TVA, includ toate serviciile de control și certificare 
BIO CERT TRADITIONAL SRL .  

Minim 50 % din taxa de certificare se va achita  în maxim 60 zile de la data solicitării  
.Onorariul se va achita în 30 zile de la data facturării . Neplata în termenele stabilite atrage 
o penalitate pentru operator de 0.05% pentru fiecare zi de întârziere.  

Renunțarea la certificare se va face până în 31 martie, dată după care, dacă  
operatorul nu a trimis nici o comunicare în acest sens către BIO CERT TRADITIONAL, 
este obligat să-și achite costurile de certificare, conform contractului. 

Operatorul declară pe propria răspundere că nu se află în certificare la nici un alt 
organism acreditat și aprobat din Romania, în momentul semnării contractului și a 
documentelor în vederea certificării de către BIO CERT TRADITIONAL SRL . 
 
 
 
Adm.  BIO CERT  TRADITIONAL SRL :                                              CLIENT, 
GABRIELA MITREA 
 
                                                       
Data semnării :  
 
                                                               


