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          Tarifele nu includ TVA şi se calculează în funcţie de activitatea de bază 

 

I. Cultura plantelor 

Culturi de câmp, plantaţii 

▪ Unităţi până la 50 ha ……………............………………….……………......100,0 Euro 

▪ Unităţi peste 50 ha ………………100,0 Euro + 1,0 Euro / ha ce depăşeşte 50,0 ha   

▪ Unităţi peste 150 ha ………………………....300, 0 Euro / pe  ziua de evaluare  

 

      Sere şi solarii, ciupercărie  

▪ sub 1000 m2……………………………………………………………..…….100,0 Euro 

▪ peste  1000 m2……………………....100,0 Euro + 0,04 Euro ce depăşeşte 1000 m2  

▪ peste 3000 m2…………………………..........300, 0 Euro / pe  ziua de evaluare  

 

Material de propagare vegetativă și semințe pentru cultură 

▪ Unităţi până la 50 ha ……………............………………….……………......100,0 Euro 

▪ Unităţi peste 50 ha ………………100,0 Euro + 1,0 Euro / ha ce depăşeşte 50,0 ha   

▪ Unităţi peste 150 ha ………………………....300, 0 Euro / pe  ziua de evaluare  

 

    Colectarea plantelor spontane, fructe de pădure, ciuperci…….......250,0 Euro / unitate 

    (inclusiv prelucrare) 

▪ Pentru zone de colectare  ................................................................ 75 Euro / locaţie 

 

     II. Creşterea animalelor: 

     Bovine 

▪ Unităţi sub 20 capete………………………...………………………….…..…100,0 Euro 

▪ Unităţi peste 20 capete ………100,0 Euro + 1,0 Euro / cap ce depăşeşte 20 capete  

▪ peste 70 capete ……………….....………… 300, 0 Euro / pe  ziua de evaluare  

 

      Păsări 

▪ sub 1000 ……………………………………………….…………………….…100,0 Euro 

▪ peste 1000 capete ………100,0 Euro  + 0,1 Euro  / cap ce depăşeşte 1000 capete    

▪ peste  2000 capete…………………………....... 300, 0 Euro / pe  ziua de evaluare  

 
 - zi evaluare = vizită teren + întocmire dosar  

   
Tarife pentru operatorii înregistrați în sistemul de agricultură 

ecologică – anul 2018 

 
Anexa nr.1 la Acordul de certificare 
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          Ovine / caprine 

▪ Unităţi sub 100 capete…………………………………………………..……100,0 Euro 

▪ Unităţi peste 100 capete ….100,0 Euro + 0,3 Euro / cap ce depăşeşte 100 capete  

▪ Peste 500 capete ……………………...............350, 0 Euro / pe  ziua de evaluare  

 

      Porcine 

▪ Sub 100 capete……………………………………………….....….………..100,0 Euro 

▪ Peste 100 capete ………….100,0 Euro + 0,3 Euro  / cap ce depăşeşte 100 capete  

▪ Peste 500 capete …………………………... .  300, 0 Euro / pe  ziua de evaluare  

 

           Apicultură 

▪ Unităţi sub 50 familii de albine…………………………………............… .100,0 Euro 

▪ De la  50 familii de albine …………………………..100,0 Euro + 0,3 Euro / familie 

▪ Peste 300 familii de albine ………………...….250, 0 Euro / pe  ziua de evaluare  

▪ Pentru locaţii diferite a vetrei fixe................................................. 50 Euro / locaţie 

 

Acvacultura 

▪ Unităţi până la 500 ha ……………............………………….……………......500,0 Euro 

▪ Unităţi peste 500 ha ……..500,0 Euro + 20,0 Euro / pe 10 ha ce depăşeşte 500,0 ha   

 

▪ Bazine de creştere (standard, 2,5x 25 m) ……………............………30,0 Euro/bazin 

 

    III. Prelucrare/ conservare: 

▪ Unităţi sub 20 produse…………………………………............…..............250,0 Euro 

▪ De la  21 produse …………………………................250,0 Euro + 0,3 Euro / produs 

▪ Peste 100 produse ……………….................…300,0 Euro / pe  ziua de evaluare  

 

▪ Pentru puncte lucru (mai multe locații).......................... 75 Euro – 250 Euro / unitate  
            (în funcţie de complexitatea activitaţii ) 

 

▪ Prelucrare/ conservare în ferma proprie ...................75 Euro – 250 Euro / unitate  

           (în funcţie de complexitatea activitaţii ) 

 

IV. Comercializare și Import din țări terțe 

Comercializare (inclusiv Depozitare) 

▪ Unităţi sub 20 produse…………………………………............…............ .250,0 Euro 

▪ De la  21 produse …………………………...............250,0 Euro + 0,3 Euro / produs 

▪ Peste 100 produse ………………................…300, 0 Euro / pe  ziua de evaluare  
 

 - zi evaluare = vizită teren + întocmire dosar  
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▪ Pentru filiale, puncte lucru  .................................................... 75 Euro – 250 Euro / unitate 
 (în funcţie de complexitatea activitaţii ) 

 

Import țări terțe 

▪ Unităţi sub 20 produse…………………………………............…............ .250,0 Euro 

▪ De la  21 produse …………………………................250,0 Euro + 0,3 Euro / produs 

▪ Peste 100 produse ……………….................…300, 0 Euro / pe  ziua de evaluare  

 

Alte tarife 

a) Document justificativ (Certificat de conformitate / Certificat de confirmare a conversiei) 20,0 Euro  

b) Certificat de tranzacție   5 Euro și 10 Euro (până la 30 CT/unitate/an emise  – 10 EURO ;peste 30 CT/unitate/an 

emise 5 EURO) 

c) Tarif de înregistrare ( Acord + Solicitarea certficării) 200,0 RON  

d) Cheltuieli administrative (Cheltuielile de transport, cheltuieli de cazare, corespondență, etc.) ...............50, 0 Euro  

e) Evaluare suplimentară, pt. standarde private - Bio.suisse, NOP, Naturland ........... 300 Euro + tarif  -  certificare 

conform facturilor emise de Bio.inspecta / Elveţia, Naturland- Germania 

      f) Costurile analizelor se vor achita de client : 

 - în cazul tuturor probelor de produs prelevate în campania anuală de prelevare/ suspiciune, etc. 

 - pentru solicitări privind activitatea de comercializare  la toate loturile de produse ecologice pt. care se  

                     eliberează certificate de tranzacţie............ Cost analize (tarife laborator) +  manoperă ( 75 Euro) 

g) Tarif suplimentar ( 50% din costul de evaluare ), pentru unităţile care practică şi agricultură convenţională.  

h) Tarif suplimentar ( 50% din costul anual), pentru evaluările adiţionale, cauzate de neconformități /în cazurile în  

care se constată  neconformităţi  

i) Tarif suplimentar ( 50% din costul anual), pentru evaluările solicitate de către operator, la schimbarea statutului 

unităţii (ex. C1 –C2, C2 – Eco), după ce evaluarea anuală a fost finalizată deja. 

j) Tarife suplimentare pentru sancţiuni:   A 2.1 +  10 % din costul de evaluare 

                                                                  S1 +  15 % din costul de evaluare 

                                                                  S1/S2 +  20 % din costul de evaluare 

                                                                  S2 + 25 % din costul de evaluare 

k) Eliberarea unui nou document justificativ, Acord de certificare, etc. (duplicate) la cererea beneficiarului,  

    în regim de urgenţă:  200,0 RON. 

l) Rectificarea documentelor, datorită prezentării unor acte modificate după emiterea documentului justificativ: 250,0 

RON  

 m) Cheltuieli pentru servicii suplimentare solicitate de client ( prelevare probe, traducere documente justificative 

etc.): ex. Cost analize (tarife laborator) +  manoperă ( 75 Euro) 

 - zi evaluare = vizită teren + întocmire dosar 
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n) Tarif evaluare subcontractor...........................75 – 175 Euro în funcţie de complexitatea activitaţii externalizate 

      o) Unități care practică două activități în sistem (ex. Apicultură + Cultura plantelor, Apicultură + Creșterea animalelor, 

etc.).........Tarif pt. apicultură + Tarif pt. Cultura plantelor + Cheltuieli administrative + Document justificativ 

     p) Tarif suplimentar în cazul în care operatorul solicită înregistrarea unui domeniu de activitate nou : 

       - dacă adăugarea noului domeniu de activitate se solicită la începutul anului, înainte de evaluarea anuală obligatorie:  

Tarif domeniul 1 + Tarif  domeniul nou + Cheltuieli administrative + Document justificativ 

- dacă solicitarea vine pe parcursul anului, după ce a avut loc evaluarea anuală, pe lângă costul de evaluare achitat 

deja, se mai achită: ....Tarif domeniul nou + Cheltuieli administrative + Document justificativ   

r) Tarif suplimentar față de proforma inițială emisă – dacă în urma evaluării există modificări (ex. la activitatea 

facturată, se depășește perioada de timp estimată pentru evaluare, etc)....................Conform punctelor I, II, III și IV  

s) Tarif analizare documente transmise de operator (acte pentru  eliberare certificate tranzacție, etc)............. 

150,0 Euro - 200 Euro/ an în funcție de volumul de documente analizat 

ș) Tarif analizare – aprobare  etichete, material saditor....... 75 – 175 Euro în funcţie de complexitate 

t) Tarif de interpretare – la solicitarea operatorului...............75 Euro +Tarif interpret 

ț) Tarif solicitare derogări individuale ..........................................................350 Euro/ solicitare 

u) Tarif apeluri, anchete ..............................................................................500 Euro/ apel, ancheta 

v) Tarif pentru timp suplimentar necesar la evaluare (ex. lipsa unor documente la operator).....50 Euro/ ora 

w) Tarif evaluare locații diferite la producători...................75 Euro/ locație 

x) Tarif pentru solicitări recertificare diverse standarde (ex. Soil Association, etc.)................100 Euro/ domeniu/ 

standard 

y) Tarifele achitate nu se restituie în cazul în care neexecutarea parţială sau totală a acordului de certificare se 

datorează nerealizării de către beneficiar a obligaţiilor contractuale. 

 z)  Tarifele care se abat de la prezentul plan tarifar sunt aprobate de Consiliul de Administrație. (Ofertă preț, etc.) 

 

NOTĂ: 

CALCULUL TARIFULUI ANUAL DE EVALUARE ȘI CERTIFICARE SE FACE ASTFEL: 

1. TARIF PENTRU ACTIVITATEA DE BAZĂ + PUNCTELE a) ȘI d) ALTE TARIFE = TARIF 

ANUAL DE EVALUARE ȘI CERTIFICARE 

2. TARIFELE DE LA PUNCTELE b), e), f), g), h), i), j), k), l), m) n), p), r), s), ș), t), ț),u), v),w),x), 

SE ADAUGA ÎN PLUS LA TARIFUL ANUAL DOAR LA UNITĂȚILE DIRECT VIZATE 

3. TARIFUL DE LA PUNCTUL c) SE ACHITĂ DE CĂTRE UNITĂȚILE NOU INTRATE ÎN 

SISTEM LA DEPUNEREA DOCUMENTELOR PENTRU ÎNREGISTRARE 

 

 - zi zi evaluare = vizită teren + întocmire  dosar  

1 Euro=curs BNR din ziua facturării  


