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 In timpul inspecției la compania dumneavoastra, verificăm dacă se respectă standardele și liniile directoare cerute 

în conformitate cu contractul de inspecție. Aceste taxe sunt alcătuite după cum urmează: 

 

 UM RON/net/UM 

Descriere costuri  inspecție și certificare   

Tarif de administrare (se achită anual înainte de inspecția principală): 
Include toate cheltuielile de raportare către autorități, pregătirea dosarului clientului, 
managementul bazei de date, etc. 

unitate   1090.00 

Costuri pentru inspecția principală   

Teren necultivat și acvacultură ha                   8.00 

Teren culturi arabile, fânețe și pășuni ha 10.00 

Culturi horticole (ex. culturi permanente, legume, ierburi aromatice și condimente, pepinieră, 
plante la ghiveci etc) 

ha                 23.00 

Sere / Spații protejate ha               540.00 

Creșterea animalelor – indiferent de specie sau număr de capete unitate              1250.00 

Apicultură stup                   6.00 

Tarif deplasare   

Taxă kilometri per km                   2.95 

Alte chetuieli cu deplasarea – tren, autobuz, avion, taxi, alte cheltuieli       cost efectiv 

Tarif de inspecție   

Incluzând flora spontană și posibile inspecții pe standarde private oră                390.00 

Tarif de certificare punctuală/suplimentară   

Verificare documente unitate               280.00 

Tarif de certificare   

Tarif de certificare – verificare documente și eliberare certificat unitate 
              

1075.00 

Servicii suplimentare   

La solicitarea clientului: verificare rețete/etichete, adăugarea produs/e nou/i pe certificat, 
eliberarea altor documente justificative 

oră              390.00 

Clarificare status produs/e, management sancțiuni majore survenite prin încălcarea Reg. UE 
2018/848 și Reg. 312/2021 

Urmărirea documentelor (după termenul limită) indisponibile în timpul inspecțiilor, necesare 
în procesul de certificare 

Pregătirea certificatului/certificatelor de tranzacție 

Pregătirea și eliberarea oricărui document de confirmare 

Pregătirea pentru certificarea pe standarde private (Bioland, Bio Suisse, Naturland etc.) 

Modificarea contractului de inspecție   

Schimbări de adresa, denumire societate etc. buc.                 49.00 

Prelevare probe   

Managementul mostrelor trimise  la laborator buc.               260.00 

Analize   

Se facturează costul efectiv al laboratorului 

 
analiză        cost efectiv 

Prețuri pentru inspecția și certificarea ecologică 
Operatori cu activități de producție în agricultură/zootehnie/acvacultură 
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Emitere certificate   

Certificat de tranzacție sau certificat cu produs/e nou/i sau cu schimbări corporative buc.                95.00 

Standarde private   

Emitere certificate standarde private (Bioland, Bio Suisse, etc.) buc.               150.00 

Taxă etichetare Bio Suisse unitate                800.00 

Tarif de certificare Bio Suisse (timp de certificare minim 1,5 h) oră                660.00 

Clienți BG care recomandă serviciile BG* – REDUCERE**   

Pentru fiecare client nou BG, fermă sau unitate de procesare, care specifică în Cererea de Inspecție și Certificare (formular 
2000201ROEN) recomandarea Dvs, veți obține o reducere la următoarea factură constând în una din următoarele sume fixe, 
daca este semnat contractul de inspectie si certificare: 

- Unitate agricolă cu suprafața de până la 10 ha              -200.00 

- Unitate agricolă cu suprafața între 11 ha - 50 ha              -400.00 

- Unitate agricolă cu suprafața mai mare de 51 ha              -600.00 

- Unitate de procesare              -400.00 
* Recomandare scrisă de către clientul nou în Cererea de Inspecție și Certificare (formular 2000201ROEN), materializată prin semnarea unui contract nou.                 
** Reducerea totală nu poate fi mai mare decât suma totală anuală facturată pentru clientul existent. (TVA-ul nu este inclus) 
 

REDUCERE - 10%   

Pentru fiecare fermă sau unitate de procesare, precum și pentru grupuri de companii care au realizat în anul precedent o cifră 
de afaceri mai mare de 6.000,00 RON, (TVA-ul nu este inclus) cu excepția următoarelor costuri: Bio Suisse, costuri de transport, 
cheltuieli de călătorie, costuri prelevare probe și analize de laborator, conform sistemului tarifar de refacturare a cheltuielilor 
 
Tarifele de mai sus sunt exprimate in RON, nu includ TVA, intra in vigoare incepand cu 01.01.2023 pana la notificari ulterioare 
si sunt parte integranta din Termene si Conditii Generale in versiunea curenta. 
 
Bio Garantie SRL, Nr. companie: J40/17987/20.10.2021, CUI: RO45087741 
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Operatori cu activități de producție în agricultură/zootehnie/acvacultură 


