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Condiţii de utilizare 
1. Utilizare pentru activitatea de organism de inspecţie şi certificare conform  Regulamentului CE privind agricultura ecologică1) împreună cu 
Regulamentul de punere în aplicare şi norme CE privind agricultura ecologică în versiunea aplicabilă (denumite în continuare “Regulamentul privind 
agricultura ecologică”), precum şi în conformitate cu principiul de verificare de drept privat; conform contractelor încheiate între societăţi şi AGRECO. 
2. Suplimentar faţă de abordarea poziţiilor menţionate mai jos se aplică Buletinului de preţuri AGRECO în versiunea aplicabilă.  
3. Se realizează clasificarea în funcţie de cea mai mare dimensiune a exploataţiilor din anul precedent, care se aplică pentru cel puţin un an. Nu se 
poate acorda rambursarea în cazul diminuării exploataţiei în anul curent.  
4. În toate cazurile se aplică următoarele: Poziţiile de costuri suplimentare, precum şi alte poziţii care trebuie aplicate şi eventualele cheltuieli 
suplimentare în funcţie de durată se decontează în conformitate cu buletinul privind costurile generale, în versiunea aplicabilă.  
5. Toate preţurile includ taxa pe valoarea adăugată valabilă, în măsura în care legislaţia statului în care sunt prestate serviciile defineşte această 
taxă. 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. 
6. Prezentul buletin de preţuri le înlocuieşte pe cele anterioare, care îşi pierd valabilitatea.   
7. Clasificari diferite sunt posibile in cazuri particulare si speciale cu justificare. 

 
Abrevieri / Definitii: Poz. = Poziţie;  Odl = oră de lucru (60 min.); suprafață (ha) = suprafață totala a intreprinderii 

 

Poz. Servicii Nivel A I Nivel A II Nivel A III Nivel A IV Nivel A V Nivel A VI Nivel A VII 

   

suprafață 
până la 10 ha 

 

suprafață de la 
10 până la 25 ha 

suprafață de la 
25 până la 50 ha 

suprafață de la 
50 până la 75 ha 

suprafață de la  
75 până la 100 ha 

suprafață de la  
100 până la 150 ha 

suprafață de la  
150 până la 200 ha 

1 
Iniţierea 

procedurii 
Inclusă 50,00 € 50,00 € 50,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 

2 
Inspecţie 
anuală 

80,00 € 100,00 € 150,00 € 200,00 € 250,00 € 300,00 € 350,00 € 

3 
Inspecţie  
Ad-hoc 

40,00 € 50,00 € 75,00 € 75,00 € 100,00 € 150,00 € 150,00 € 

4.1 
Evaluare 
 de baza 

1 Odl inclusă 1 Odl inclusă 1 Odl inclusă 1 Odl inclusă 1 Odl inclusă 1 Odl inclusă 70,00 €/odl 

4.2 
Evaluare 

suplimentara 
Cheltuielile suplimentare calculata in plus pe ½ ore, conf. pozitia 9.1 Lista tarifara-Costuri generale 

5 Certificare 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 

          

Poz. Servicii Nivel A VIII Nivel A IX Nivel A X Nivel A XI Nivel A XII Nivel A S Apicultură 

   

suprafață de la  
200 până la 300 

ha 

suprafață de la 
300 până la 400 

ha 

suprafață de la 
400 până la 600 

ha 

Suprafață de la 
600  până la 800 

ha 

Suprafață de la 
800  până la 1000 

ha 

suprafață peste 
≥ 1000 ha 

 sau 

 

        

Cules din flora 
spontana  
resp. Pomi 
fructiferi  
resp. cazuri 
particulare si 
speciale  

1 
Iniţierea 

procedurii 
150,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 

200,00 €/      

Unitate 

0,26 €/familie albine, 
minim  80,00 € 

2 
Inspecţie 
anuală 

450,00 € 550,00 € 600,00 € 700,00 € 800,00 € 
800,00 €/zi/      

Unitate 

0,64 €/ familie albine, 
minim  200,00 € 

3 
Inspecţie 
Ad-hoc 

200,00 € 200,00 € 200,00 € 250,00 € 250,00 € 
250,00 €/zi/      

Unitate 

0,26 € /familie albine, 
minim  50,00 € 

4.1 
Evaluare 

de baza 
70,00 €/odl 70,00 €/odl 140,00 €(2 odl) 140,00 €(2 odl) 140,00 € (2 odl) 140,00 € (2 odl) 1 odl inclusă 

4.2 
Evaluare 

suplimentara 
Cheltuielile suplimentare calculata in plus pe ½ ore, conf. pozitia 9.1 Lista tarifara-Costuri generale 

5 Certificare 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 50,00 € 

 
Notă:  În următoarele cazuri se clasifică mai sus cu cel puţin un nivel:  
 
Legumicultură / pomicultură, producţie agricolă cu prelucrare, cu creştere intensivă de animale, diverse locaţii, 
producţie paralelă, altă structură complexă şi alte aspecte similare, sub formă de caracteristică individuală sau o 
combinaţie a acestora.  


