
 

 

 

 
Conducerea Bioagricert are plăcerea de a anunța că începând cu data de 5 decembrie 2017, Bioagricert 
SRL a devenit parte a grupului Global-ID Group Inc. (www.Global-ID-Group.com), o companie 
americană cu birouri în diferite părți ale lumii, un leader în testarea organismelor modificate genetic, în 
certificarea standardelor ecologice durabile și în serviciile aferente lanțurilor de aprovizionare. 
Echipa de management și acționarii Bioagricert sunt entuziasmați de această integrare care, după 30 de 
ani de creștere și succes, permite clienților, personalului și consultanților să ofere noi perspective legate 
de oferta unei game mai largi de servicii și deschiderea de noi piețe. Bioagricert și Global-ID, în ciuda 
faptului că au o istorie comună în certificarea ecologică durabilă a lanțurilor de aprovizionare 
agroalimentară, oferă certificări și servicii complementare, capabile să satisfacă cererea tot mai mare 
de siguranță și calitate de pe piețe și consumatori. 
 
Intrarea Bioagricert în grupul Global-ID permite extinderea ofertelor din portofoliu prin adăugarea în 
zonele consolidate de activitate - toate certificările europene și internaționale ale agriculturii ecologice, 
cosmeticelor, denumirilor de origine, agriculturii integrate, GlobalGAP, ceea ce înseamnă: 
 
analize perntru testarea: OMG, specii, autenticitate, agent patogen, alergen.  

certificarea siguranței produselor alimentare: BRC, SQF, GlobalGAP pe piața americană, gluten-free;  

Certificare ecologică durabilă: non-OMG, ProTerra, Ohone Gentechnik, Bonsucro, RTRS, ISCC  

Servicii: Proiectul non-OMG, etichetarea produselor alimentare, instruirea, respectarea lanțului de 
aprovizionare, aprobarea produselor și ingredientelor, consultanță. 

 
Toate serviciile vor fi furnizate în mod autonom de către cele două organizații, însă integrarea acestora 
într-un singur grup va permite oferirea de soluții mai largi în ceea ce privește piețele, un număr mai 
mare de puncte de intrare în ceea ce privește furnizarea de servicii și o mai mare flexibilitate în 
gestionarea circuitelor de certificare. 
În ceea ce privește împărțirea domeniilor de competență și a managementului Bioagricert, noua 
structură prevede ca Alessandro Lombardi să conducă activitățile desfășurate în Italia și Riccardo Cozzo 
de cele cu caracter internațional; ambele vor fi susținute, din punct de vedere tehnic, de Vito Russo 
(industria agroindustrială) și de Federico di Biase (producții primare). Martorul președinției trece la 
Mariano Battaglia. Entitatea juridică Bioagricert continuă, neschimbată, existența sa; prin urmare, nu 
vor exista schimbări în relațiile comerciale cu clienții (rate, contracte, licențe etc.) și în modul de 
gestionare a activităților tehnice (verificări, certificări, utilizarea logo-urilor, acreditări etc.) 
 
Suntem încrezători că integrarea Bioagricert cu Global-ID Group va duce la îmbunătățirea și creșterea 
în continuare a activităților, cu satisfacția clienților și a personalului.  
 

Un salut cordial din partea conducerii Bioagricert si urarile de Un an nou fericit. 
Mariano Battaglia, Alessandro Lombardi, Riccardo Cozzo, Vito Russo, Federico Di Biase 
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