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- pentru activitatea de organism de inspecţie şi certificare conform Regulamentului CE privind agricultura ecologică1) împreună cu Regulamentul de punere 
în aplicare şi  dreptul de suită,  în versiunea aplicabilă (denumit în continuare  „Regulament CE privind agricultura ecologică”), pentru societăţi cu sediul în 

România, precum şi în conformitate cu principiul de verificare de drept privat; conform contractelor încheiate între societăţi şi AGRECO –  
 

Poz. Servicii 
Preţuri în 
EURO (€), 

net 
1 Iniţierea procedurii, verificarea descrierii funcţionării, incl. prelucrare timp de 0,5 ore de lucru. Conform 

Buletinului de 
preţuri   

2 Control iniţial, respectiv inspecţie anuală regulată a întreprinderii incl. vizita întreprinderii timp de 3 
ore de lucru. 

Conform 
Buletinului de 

preţuri  

3 Inspecţie prin sondaj, vizită de verificare anunţată, respectiv neanunţată, inspecţie specială, 
control ulterior incl. vizita întreprinderii timp de 1,5 ore de lucru. 

Conform 
Buletinului de 

preţuri  

   

4 Evaluare, verificarea conformităţii, incl. redactarea raportului:  

4.1 Preţ global Conform 
Buletinului de 

preţuri  

4.2 Decontarea fiecărei jumătăţi de oră de lucru începută 70,00 € 

   

5 Decizie privind certificarea / Eliberarea documentelor de certificare  

5.1.1 Certificarea întreprinderii, autorizare conform Regulamentului CE privind agricultura ecologică, 
toate domeniile de control, eliberarea iniţială, precum şi prelungirea anuală per certificat, inclusiv 
notificare,  anual 

150,00 € 

5.1.2 Fiecare exemplar suplimentar, per exemplar 20,00 € 

5.2.1 Certificarea lotului, toate domeniile de control, per certificat de lot, respectiv certificat de control, 
precum şi certificat de apicultor 

50,00 € 

5.2.2 Volum reduceri: De la 20 de certificate ale loturilor / certificate de control pe an, per certificat 25,00 € 

5.3 Certificarea întreprinderii în conformitate cu principiul de verificare de drept privat, eliberarea 
iniţială precum şi prelungirea anuală, per certificat pe an (precum şi refuzarea certificării) 

50,00 € 

   

6 Controale suplimentare  

6.1 Controlul directivelor asociaţiilor de drept privat: conform contractului: Decontare conform 
contractului încheiat cu asociaţia respectivă; în lipsa acestuia, decontarea se realizează în 
conformitate cu tariful aplicat probelor de sondaj conform poziţiei 3  

Vezi Nota 

6.2.1 Prelucrarea, verificarea autorizaţiilor, aprobărilor speciale pentru fiecare control 25,00 € 

6.2.2 Volum reduceri: de la controlul nr. 10 pe an 12,50 € 

6.2.3 Volum reduceri: de la controlul nr. 20 pe an 6,25 € 

   

7 
 

Refuzarea sau retragerea certificatului de desfăşurare a activităţii, respectiv a certificatului de 
produs, a certificatelor de conformitate, precum şi înregistrarea, schimbarea sediului, respectiv 
radierea societăţii şi încheierea procedurii (fără a prejudicial alte acorduri contractuale), la tarifele 
de bază de mai jos, 
- la poziţiile 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5: Tarif de bază plus decontarea activităţii ce depăşeşte o oră de 
lucru cu decontarea fiecărei jumătăţi de oră de lucru începută, plus poziţia costurilor suplimentare; 

 

7.1 Refuzarea certificării de desfăşurare a activităţii, respectiv a certificatului de conformitate conform 
Regulamentului CE privind agricultura ecologică, tarif de bază pentru toate domeniile de control 

150,00 € 

7.2 Refuzarea certificării lotului, per certificat de lot refuzat, certificat de inspecţie, respectiv extrasul 
certificatului de inspecţie refuzat, tarif de bază: 

50,00 € 

7.3 Îndepărtarea menţiunilor privind agricultura ecologică conform art. 30 alin. 1 (Regulamentul CE 
privind agricultura ecologică), tarif de bază pentru retragerea certificării lotului, pentru fiecare 
certificat de lot retras, certificat de inspecţie, respectiv extras al certificatului de inspecţie retras 

300,00 € 

7.4 Interzicerea temporară a utilizării menţiunilor privind agricultura ecologică, conform art. 91 
(Regulamentul CE privind agricultura ecologică), tarif de bază pentru fiecare procedură de 
interdicţie 

300,00 € 

7.5 Îndepărtarea menţiunilor privind originea ecologică în conformitate cu principiul de verificare de 
drept privat, tarif de bază pentru fiecare procedură 

300,00 € 

7.6 Interzicerea comercializării cu referire la agricultura ecologică, conform art. 30 alin. 1 teza 2 
(Regulamentul CE privind agricultura ecologică), tarif de bază, plus decontarea activităţii ce 
depăşeşte 5 ore de lucru cu decontarea fiecărei jumătăţi de oră de lucru începută, plus poziţia 
costurilor suplimentare 

600,00 € 
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Poz. Servicii 
Preţuri în 
EURO (€), 

net 
7.7 Comunicările societăţilor adresate autorităţii competente, încheierea procedurii, transmiterea 

datelor către autoritatea competentă şi/sau organismul de control 
 

7.7.1 Înregistrarea, schimbarea şi radierea societăţii la autoritatea competentă, tarif de bază per 
procedură 

35,00 € 

7.7.2 Transmiterea datelor reglementată de lege, dacă este cazul, către autoritatea competentă, 
respectiv organismul de control, (0,5 ore de lucru incluse în preţul copiei, cheltuieli suplimentare, în funcţie de 
durată, pentru fiecare jumătate de oră începută) 

Conform poz. 9.1 

7.8 Compensaţie în cazul terminării premature a contractului fără inspecţie finală 200,00 € 

   

8 Analitică  

8.1.1 Prelevare de mostre, documentare, asigurare (fără costuri de testare), pentru fiecare mostră 35,00 € 

8.1.2 Volum reduceri, de la 50 de mostre per utilizare, pentru fiecare prelevare de mostre 25,00 € 

8.2 Restituirea costurilor de testare pentru cheltuielile de analiză şi costurile suplimentare suportate de 
societate 

În funcţie de 
cheltuieli 

   

9 Tarife orare, respectiv costuri zilnice în cazul decontării în funcţie de durată:  

9.1 Ora de lucru (program de lucru şi timp de deplasare):  
Pe oră începută, pe specialist utilizat (oră de lucru): 

70,00 € 

9.2 Servicii în cadrul procedurii de solicitare a autorizării de import şi comercializare a produselor 
ecologice din ţări terţe conform Regulamentului privind agricultura ecologică, pe oră începută, pe 
solicitare: 

70,00 € 

9.3 Consiliere în cadrul procedurii de solicitare pentru includerea substanţelor în Regulamentul privind 
agricultura ecologică, pe oră începută, pe solicitare:  

70,00 € 

9.4 Cost zilnic (conform acordului corespunzător), zi de lucru cu program de lucru şi timp de 
deplasare, pe zi de lucru începută, pe specialist utilizat (oră de lucru) 

800,00 € 

   

10 Costuri suplimentare  

10.1 Cheltuieli de deplasare  

10.1.1 Kilometri autovehicul: 0,50 €/km 

10.1.2 Alte cheltuieli de deplasare: În funcţie de 
cheltuieli 

10.2 Cheltuieli forfetare de deplasare, pe zi şi specialist utilizat, pe zi de personal 100,00 € 

10.3 Servicii suplimentare:  

10.3.1 Copii ale documentelor, rapoartelor de verificare, actelor societăţii: 0,50 €/copie 

10.3.2 Taxă poştală şi costuri de expediere, pe activitate de expediere: 5,00 € 

10.4 Indemnizaţie în cazul refuzului cu termen scurt (în cea de-a treia zi înainte de termen), pauşal 70,00 € 

   

11 Taxe bancare şi taxe de somaţie:  

11.1 Taxele bancare pentru refuzarea plăţilor şi cecuri neacoperite, conform taxei bancare aplicabile, 
cel puţin în cadrul circuitului bancar intern,  
în circuitul bancar extern.  

 
15,00 € 
55,00 € 

11.2 Taxe de somaţie, pe somaţie: 5,00 € 

11.3 Dobânzi de întârziere: Clauza AGRECO privind calcularea dobânzii de întârziere de 18,5% pe an,  
Începând cu cea de-a 14 zi de la data facturii.  

Vezi observaţiile 

 
1) Dispoziţii legale privind agricultura ecologică (denumite în continuare Regulamentul CE privind agricultura ecologică), împreună cu 
dreptul de suită în versiunea aplicabilă 
Observaţii:  Preţurile sunt scutite de taxe şi se achită fără deduceri, în RON, convertite în Euro (EUR) conform cursului de schimb EURO 
/ RON stabilit de Banca Naţională a României la data facturii.  Ne rezervăm dreptul de a modifica preţurile. Taxele se clasifică în cazuri 
individuale pe bază de contract pornind de la preţurile stabilite la poziţiile 1, 2 şi 3.  În acest sens se aplică preţurile pentru fiecare vizită 
de verificare începută şi fiecare întreprindere.  Costurile suplimentare se stabilesc în măsura în care acest lucru nu este exclus în 
contract. Toate preţurile includ taxa pe valoarea adăugată valabilă în România, în măsura în care legislaţia română defineşte această 
taxă.  Prezentul buletin de preţuri le înlocuieşte pe cele anterioare, care îşi pierd valabilitatea.   
 
Clauza privind aplicarea: Această dispoziţie tarifară se aplică în măsura în care nu există o dispoziţie tarifară mai specială, prevăzută de 
legislaţia din România.  
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