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1. SCOP ŞI DOMENIUL DE APLICARE
Prezentul regulament de tarifare are ca obiect stabilirea tarifelor pentru activităţile de evaluare a
conformităţii produselor prestate de către personalul CERTIND CPA.
Regulamentul se aplică de către CERTIND CPA în relaţiile cu clienţii săi, în activitatea de ofertare a
serviciilor sale şi de contractare a activitaţilor necesare în vederea certificării conformităţii produselor.
NOTA 1: Pentru scopurile prezentei proceduri, termenul „produs” se referă la produs agricol/alimentar, în funcţie de
obiectul cererii de certificare.
NOTA 2: Pentru scopurile prezentei proceduri, formularea “protecţia denumirii” se referă la “Denumire de Origine
Protejată” - (DOP), “Indicaţie Geografică Protejată” – (IGP) sau “specialitate Tradiţională Garantată - (STG), în funcţie
de obiectul cererii de certificare
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SR EN ISO/CEI 17065:2013 – Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care certifică
produse, procese şi servicii
SR EN ISO/CEI 17067:2014 – Evaluarea conformitatii. Principii fundamentale ale certificarii produselor
si linii directoare pentru schemele de certificare a produselor
RENAR RE-01 Regulament pentru acreditare, Ediţia din 09.02.2021
RENAR RE-02 Regulament privind utilizarea mărcii naţionale de acreditare, referirea la statutul de
acreditat al unui organism de evaluare a conformității şi la statutul RENAR de semnatar al acordurilor
de recunoaştere multilateral, Ediția din 22.12.2020
RENAR RS-4 PR.2 Regulament specific de acreditare pentru organismele care certifică produse,
procese sau servicii conform SR EN ISO/CEI 17065:2013, Ediția din 05.02.2021
RS-8.2 OR-2 Regulament specific de acreditare în domeniul reglementat de Regulamentul (UE) nr.
1151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sistemele din domeniul calităţii
produselor agricole şi alimentare, Ediţia din 16.09.2020
Regulament nr. 1151/2012 – Regulamentul privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole
şi alimentare
Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei din 13 iunie 2014 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European si al Consiliului
privind sistemele din domeniul calitatii produselor agricole și alimentare.
Regulamentul delegat (UE) nr. 664/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2013 de completare a
Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European si al Consiliului cu privire la stabilirea
simbolurilor pentru denumirile de origine protejate, indicatiilor geografice protejate si specialitatile
traditionale garantate si cu privire la anumite norme privind sursele, anumite norme procedurale si
anumite norme tranzitorii suplimentare.
HOTĂRÂRE nr. 152/ 4.03.2015 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea
în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 privind sistemele din domeniul calităţii produselor
agricole şi alimentare
ORDIN MADR nr. 1762/16.07.2015 privind aprobarea Procedurii de înregistrare şi verificare a
documentaţiei pentru dobândirea protecţiei unui sistem de calitate a unui produs agricol şi/sau
alimentar, a Procedurii de declarare a opoziţiei la nivel naţional şi a Procedurii de transmitere la nivelul
Comisiei Europene a cererii de înregistrare a sistemelor de calitate ale produselor agricole şi/sau
alimentare, în vederea dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene, precum şi a Regulilor specifice
privind modelul şi utilizarea logoului national
ORDIN nr. 1412/ 08.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind recunoaşterea organismelor de
inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare şi de supraveghere a activităţii
organismelor de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare care vor dobândi protecţia
indicaţiilor geografice protejate (I.G.P.), a denumirilor de origine protejate (D.O.P.) şi a specialităţilor
tradiţionale garantate (S.T.G.)
SR EN ISO/CEI 17025: 2018 – Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi
etalonări
SR EN ISO/CEI 17000:2005 – Evaluarea conformităţii. Vocabular şi principii generale
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3. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI
Pentru scopurile prezentei proceduri se aplică definiţiile prevăzute în documentele de referinţă.
În contextul procedurii se vor utiliza următoarele prescurtări:
DCP – Departament certificare conformitate produs
P-CP – Politică în domeniul Certificării Produselor
CPA – Certificare Produse Alimentare
4. RESPONSABILITĂŢI GENERALE
4.1. Directorul General CERTIND SA
- aprobă tarifele pentru activităţile necesare în vederea certificării conformităţii produselor.
4.2. Directorul CERTIND CPA
- propune tarifele pentru activităţile necesare în vederea certificării conformităţii produselor.
4.2. Directorul Comercial
- aplică tarifele pentru activităţile necesare în vederea certificării conformităţii produselor în elaborarea
ofertelor de certificare şi pentru încheierea contractelor de certificare conformitate produse.
5. REGULI DE PROCEDURĂ
5.1. Prin sistemul propriu de certificare, CERTIND CPA asigură accesul tuturor furnizorilor de produse din
domeniul său de certificare, în aceleaşi condiţii financiare, fără nici o discriminare, indiferent de mărimea clientului
sau de forma sa de proprietate.
5.2. Numărul de zile necesare, precum şi numărul de membri ai echipelor de control-analiză, sunt
stabilite de Directorul CPA, în funcţie de complexitatea activităţilor şi de punctele de lucru unde se realizează
produsul.
5.3. Tarifele practicate de CERTIND CPA pentru activităţile de selectare, determinare, analiză şi atestare a
conformităţii produselor sunt prevăzute în tabelul nr.1. Aceste tarife nu includ TVA; tariful se majorează
corespunzător cu numărul punctelor de lucru la care se desfăşoară controlul şi complexitatea activităţilor.
5.4. Tariful final al certificării conformităţii produsului se face prin însumarea coloanei 3 din tabelul 1.
Tarifele sunt stabilite pentru controlul unui punct de lucru. În situaţia în care solicitantul are mai multe
puncte de lucru, tariful se majorează corespunzător cu numărul lor şi complexitatea lor.
5.5. Valorile de contract ale activităţilor de selectare, determinare, analiză şi atestare a conformităţii
produselor se stabilesc în funcţie de complexitatea activităţilor desfăşurate şi de numarul de puncte de lucru care
fac obiectul controlului.
5.6. Pentru fiecare etapa de supraveghere tariful reprezintă valoarea activităţilor de control (desfăşurate ca
si pentru certificarea iniţială), analiza si luare a deciziei de mentinere a certificarii.
5.7. Activitaţile desfăşurate pentru reînnoirea certificarii se desfăşoară ca si pentru certificarea initiala, în
condiţiile menţinerii aceluiasi numar de puncte de lucru, exceptie facand .activitatile de evaluare a caietului de
sarcini.
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Tabel nr. 1
Tariful activităţilor de evaluare a conformităţii produsului
(sisteme din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare)
Nr.
crt.

Denumire Etapă

0

1

1.1

Iniţiere
certificare

Iniţiere
certificare
Selectare

1.2

Determinare

Analiza
documentaţi
ei
Control

1.3

Încercarea produsului

1.4

Analiză
şi
luarea
deciziei de
certificare

Analiză

Decizie
(atestare)
1)

Activităţi

Tarif/
activitate

2

3

Transmiterea mapei de documente informative
Analiză cerere oficială de certificare / chestionar
de autoevaluare.
Desemnarea echipelor de control şi analiză
Stabilirea cerinţelor, elaborarea planului de
încercări, stabilirea laboratoarelor de încercări
Contractarea certificării şi contractarea
încercărilor
Analiză documentaţiei de produs (Caietul de
sarcini)
şi
elaborarea
Raportului
de
examinare/analiză a documentaţiei tehnice a
produsului
Stabilirea planului de control, a programului de
eşantionare şi a planului de încercări
Efectuarea controlului
Prelevarea eşantioanelor
Elaborare PV eşantionare
Elaborare Raport Control
Încercarea/analiza eşantioanelor
Validarea metodelor de încercare (dacă e cazul)
şi urmărirea relizării încercărilor
Emiterea rapoartelor/buletinelor de încercări
Analiza rapoartelor obţinute în urma controlului
şi a rezultatelor încercărilor faţă de cerinţele
referenţialelor
Elaborare Raport de Analiză
Propunerea
asupra
acordării/neacordării
certificării către Directorul CERTIND
Decizia de acordare/neacordare a certificării
Emiterea certificatului de conformitate şi
transmiterea la furnizorul2) produsul certificat

50 (€)

50 (€)

200 (€) /zi - om
x Nr. zile1)

300 (€)/zi-om
x Nr. zile1)

Conform
tarifelor
laboratoarelor
de încercări
200 (€)/zi-om
x Nr. zile1)

200 (€)

NOTA 1: Numărul de zile necesar efectuării activităţilor specificate se stabileşte în functie de complexitatea
activităţii şi numărul de puncte de lucru - (Tabelul nr. 2)
2)
NOTA 2: Prin „furnizor” se înţelege grupul aplicant, in sensul definiţiei din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012,
art. 3, pct. 2
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Tabelul nr. 2
Stabilirea numarului de zile afectate activităţilor specifice
(sisteme din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare)
Nr.
crt.
1

Situaţie
Producători individuali mici sau furnizori de materii prime

Nr. zile/om
Nr. producători sau
furnizori de materii
prime/2
1 zi/om

2

Unităţi de procesare cu un nr. angajaţi < 20

3

Unităţi de procesare cu un nr. angajaţi cuprins intre 20 si 50

4

Unităţi de procesare cu un nr. angajaţi > 50

2 zi/om

5

Analiza rapoartelor întocmite şi a rezultatelor încercărilor pentru un număr de
producători cuprins între 1 si 5;
În situaţia în care numărul de producători depaşeşte 5, numărul de zile/om
alocate analizei se suplimentează cu 1 zi/om pentru fiecare grup de 5
rapoarte (suplimentare) analizate

1 zi/om

1,5 zi/om

Tarif schimbare certificat – 100 €
Control suplimentar2) - 300 (€)/zi-om x Nr. zile
2)
NOTA 2: Controlul suplimentar se efectuează în urmatoarele situatii:
- în cazul consemnării de neconformităţi majore în urma controlului(controalelor) efectuat(e) în punctul(punctele) de
lucru; în aceasta situaţie nu este obligatorie prelevarea de eşantioane
- apar modificări în componenţa grupului aplicant (noi producători); este obligatorie prelevarea de eşantioane
- apar modificării referitoare la zona geografica delimitata; modificari ale statutului legal, comercial, organizational sau
dreptul de proprietate pentru grupul aplicant; modificări ale Caietului de sarcini.

