
 

VERIFICAREA ON-LINE A TRANZACȚIILOR ȘI A CERTIFICATELOR DE LOT 

Începând cu luna februarie 2015 am lansat un nou program pentru înregistrarea și verificarea tranzacțiilor de produse 
ecologice realizate de companiile certificate de Bioagricert. Sistemul prevede că societățile care comercializează produse, 
înregistrează propriile vânzări și emit declarația de conformitate "document de  tranzacție al produselor ecologice" direct prin 
intermediul web. Din septembrie, sistemul a fost integrat și acum permite emiterea tot prin intermediul web a altor tipuri de 
certificate care sunt specifice unor zone geografice sau anumitor tipuri de declarații de conformitate: certificate de export 
NOP, certificate de export pentru Coreea, certificate de export generice, certificate de import în UE. 

La alcătuirea documentelor de tranzacție sau ale certificatelor, cumpărătorii și beneficiarii  produselor sunt identificați prin 
codul unic de înregistrare (CUI). Cumpărătorii și beneficiarii se pot înregistra pe site-ul web și pot verifica, în timp real, toate 
documentele sau certificatele de tranzacție  în care joacă rolul de cumpărător sau beneficiar. Sistemul identifică 
corespondența între cumpărător / vânzător și utilizatorul înregistrat prin codul intermediul codului unic de înregistrare. De 
aceea, este important ca acest cod să fie utilizat corect. 

Accesul la sistem permite efectuarea de statistici și extragerea de date privind tranzacțiile, prin aplicarea de filtre adecvate, 
informațiile fiind organizate și rezumate  în tabele . Toate datele tranzacțiilor vor fi stocate și vor fi verificabile și imprimabile 
pentru o perioadă de minim 5 ani de la data eliberării documentului de tranzacție, acționând, prin urmare, ca o arhivă. 

Toate documentele de pe website vizibile pentru cumpărătorii / beneficiarii înregistrați sunt considerate ca fiind oficiale și 
valide, în conformitate cu indicațiile raportate în documente și rezumate mai jos. Imprimarea, semnarea și transmiterea 
documentului pe hârtie nu este esențială; orice modificare / revocare se va face pe direct pe website și comunicate părților 
implicate. 

Document de tranzacție al produselor ecologice  Document emis și eliberat de către operator pe baza 
autorizației primite împreună cu Certificatul de 
Conformitate 

Certificate (Certificate de import în UE, Certificate de lot 
generice, Certificate de export NOP, Certificate NAQS de 
export pentru Coreea) 

Documente de certificare eliberate de Organismul 
de certificare  

 

 


