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Acord pentru subcontractare EU-BIO 

 

Client contractant (compania certificata ecologic): 

            

Denumirea companiei 
Persoana de contact/persoana 
responsabila 

     
            

Cod postal, oras, strada, numar 

 

Destinatar (subcontractor): 

            

Denumirea companiei 
Persoana de contact/persoana 
responsabila 

  

Nr. de telefon E-mail 

     Cod postal, oras, strada, numar 

 
 
 
 
 
 
 

Puncte de Lucru / locatii incl. adresele 
 
 
 

Clientul contracteaza subcontractorul in scopul procesarii/pregatirii/depozitarii materiei prime ecologice livrate sau 
a produselor ecologice in conformitate cu instructiunile acestuia.  

 

Activitatile sub-contractate: 

      
      

 
Trebuie respectate toate prevederile Reg. (UE) 2018/848 cu modificarile ulterioare. Clientul informeaza 
subcontractorul despre aceste cerinte.  
Prezentul acord intra in vigoare la data semnarii si are termen nelimitat de valabilitate. Terminarea prezentului 
acord trebuie anuntata de catre compania contractanta imediat. O copie a contractului semnat trebuie sa fie 
disponibila atat la ambele parti contractante cat si la Bio Garantie.  
 
Bio Garantie, organismul de control al clientului, are dreptul sa verifice cerintele mentionate mai sus la 
subcontractor in timpul inspectiei. Subcontractorul,  se obliga sa tina evidente asupra activitatilor mentionate si sa 
le puna la dispozitie in timpul inspectiei ecologice prestate de BG. 
 
Frecvența inspecțiilor poate fi redusă în cazul subcontractorilor care nu au un contract de inspecție propriu și care 
prezintă un risc scăzut sau mediu bazat pe activitatea acestora. Cu toate acestea, revizuirea anuală a 
documentelor este esențială - aceasta se efectuează în timpul inspecției clientului contractant. Subcontractorul se 
obligă să furnizeze clientului documentele necesare revizuirii acestora. 
 
 
Clientul este responsabil de orice neconformitati sau deficiente – in acest caz, trebuie aplicate sanctiuni in 
conformitate cu Catalogul de masuri BG. Prevederile contractului de inspecție dintre client și organismul de 
control se aplică în mod corespunzător subcontractorului. Este conștient și este de acord că organismul de 
control trebuie să efectueze și controale în firma sa, să identifice neconformitati și, dacă este cazul, să le 
comunice autorităților. 
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Clientul suporta atat costurile de inspectie cat si cele pentru inspectiile suplimentare impuse de neconformitati.  
 
 
Părțile contractante și organismul de control se angajează să respecte Regulamentul general privind protecția 
datelor (GDPR) și alte reglementări privind protecția datelor în versiunea aplicabilă în prezent, fără excepție, ca 
parte a relației contractuale atunci când prelucrează datele cu caracter personal. 
Subcontractorul confirma faptul ca a luat cunostiinta de cerintele Reg. (UE) 2018/848 cu modificările ulterioare, 
sau a fost informat de către client cu privire la cerințele din regulamentul menționat resp. directivă. 
 

      

 

      

            

Localitate, data Semnatura Client  Semnatura Subcontractor  
 


	Textfield: 
	Textfield-0: 
	Textfield-1: 
	Cod postal oras strada numar: 
	Textfield-2: 
	Textfield-3: 
	Denumirea companiei-0: 
	responsabila Persoana de contactpersoana-0: 
	Textfield-4: 
	Textfield-5: 
	Nr de telefon: 
	Email: 
	Cod postal oras strada numar-0: 
	Textfield-6: 
	Puncte de Lucru  locatii Incl adresele: 
	Activitatile subcontractate: 
	Textfield-7: 
	copie a contractului semnat trebuie sa fie_RB: Off
	Textfield-8: 
	Textfield-9: 
	Textfield-10: 


