
Documente de tranzacție 

Tranziția la noul Reg. (UE) nr. 848/2018 și emiterea de documente de tranzacție în baza listei de 

produse 

Odată cu intrarea în vigoare a noului regulament european referitor la producția ecologică, 

Bioagricert a reînnoit și actualizat platforma www.trasparente-check.com care a permis, timp de 

mai mulți ani, publicarea online a tuturor certificatelor și documentelor de tranzacție ale produselor 

ecologice. 

Trasparente-check favorizează schimbul de informații între autoritățile publice și organismele de 

control și încurajează și facilitează controalele încrucișate între operatorii din lanțul de 

aprovizionare cu produse ecologice. 

Sistemul prevede utilizarea unor coduri oficiale care permit conectarea activităților întreprinderii 

(codurile de activitate economică ATECO) la categoriile de produse (clasificarea statistică CPA a 

produselor) până la produsul în sine, precum și stabilirea unei baze de date a cumpărătorilor 

identificați, de asemenea, prin intermediul organismului de control respectiv, cu scopul de a face 

schimbul de informații mai eficient. 

Platforma permite accesul autentificat al diferitelor părți implicate în activitatea de certificare și în 

schimburile comerciale și permite o conexiune directă cu bazele de date ale Bioagricert, 

îmbunătățind schimbul de informații și garanțiile lanțului de aprovizionare, protejând întotdeauna 

aspectele de confidențialitate. 

 

Documente de tranzacție ale produselor ecologice (DTPB) 

Sistemul de emitere a DTPB este direct legat de "Certificatul de conformitate" emis de Bioagricert, 

care autorizează compania să declare conformitatea produselor comercializate. 

În DTPB există întotdeauna un cod alfanumeric de 4 caractere (care identifică operatorul controlat 

și organismul de control) și codul de categorie care derivă dintr-o codificare oficială, ce 

caracterizează cu precizie categoria din care fac parte produsele companiei. Aceste coduri sunt 

întotdeauna raportate în certificatul de conformitate eliberat de Bioagricert. 

 

Exemplu al noului certificat de conformitate 

- Insert picture -  

 

Toți operatorii licențiați care au nevoie de Certificatul de Conformitate în scopul vânzării și 

transferului produsului se vor putea înregistra pe site-ul Bioagricert, accesând zona Documente de 

tranzacție, în vederea eliberării DTPB. 



Pentru companiile care comercializează produse ambalate și etichetate, codurile de control (codul 

organismului de control și codul operatorului) afișate pe etichetă întrunesc îndeplinirea obligațiilor 

impuse de legislația în vigoare în scopul introducerii pe piață a produselor ecologice. 

 

ATENȚIE!!! 

 

Documentele justificative și certificatele de conformitate emise în conformitate cu vechiul Reg. 

CE 834/07 și încă în vigoare vor rămâne valabile până la data de expirare și, în orice caz, nu mai 

târziu de 31/12/2022. 

Aceste documente pot fi utilizate pentru comercializarea produselor ecologice și în conformitate 

cu noul Reg. nr. 848/2018. 

Documentul de certificare pentru producțiile ecologice, care până în prezent era reprezentat de 

"Documentul justificativ" împreună cu "Certificatul de conformitate" aferent și anexat acestuia, va 

consta în viitor într-un singur document, denumit "Certificat", întocmit în conformitate cu formatul 

european comun prezentat în anexa VI la noul regulament. 

Documentele de certificare încă în vigoare vor fi înlocuite treptat cu noul "Certificat", pe măsură 

ce se desfășoară activitățile de supraveghere, inspecțiile la fața locului și/sau controalele 

documentare necesare în cazul prelungirii și reînnoirii certificatelor deja emise. 

Astfel, toți operatorii trebuie să dețină noul certificat până la 31.12.2022. 

 

Certificatele de tranzacție 

 

Platforma Trasparente-check permite emiterea online a unor tipuri specifice de certificate de 

tranzacție necesare pentru exportul către anumite piețe și destinații, a se vedea, de exemplu: 

Certificatele de export NOP, certificatele de export din Coreea și certificatele generice de lot 

(certificatele de import UE sunt inserate pe platforma Traces). 

La completarea documentelor de tranzacție sau a certificatelor, cumpărătorii și destinatarii 

mărfurilor sunt identificați cu codul fiscal aferent.  

Aceiași cumpărători sau destinatari se pot înregistra pe site-ul web și pot verifica în timp real toate 

documentele de tranzacție sau certificatele pentru care îndeplinesc rolul de cumpărător sau 

destinatar. 

 



Sistemul identifică corespondența dintre cumpărător/ vânzător și utilizatorul înregistrat prin 

intermediul codului fiscal; prin urmare, este important ca la înregistrare să se utilizeze codul fiscal 

corect. 

Accesul la sistem permite, prin aplicarea filtrelor corespunzătoare, realizarea de statistici și 

extragerea datelor în tabele centralizatoare.  

Toate datele privind tranzacțiile vor fi stocate și vor putea fi verificate și tipărite timp de cel puțin 

5 ani de la data emiterii documentului de tranzacție, acționând astfel ca o arhivă. 

Toate documentele prezente pe site, vizibile pentru cumpărătorii/ destinatarii înregistrați, urmează 

a fi considerate oficiale și valabile, conform indicațiilor menționate pe acestea și rezumate mai jos. 

Tipărirea, semnarea, trimiterea exemplarului pe suport de hârtie nu este neapărat necesară (cu 

excepția unor cazuri foarte speciale); eventualele modificări/ revocări vor fi efectuate direct pe 

web și comunicate părților interesate. 

 

Cine poate accesa platforma Trasparente Check? 

Operatorii controlați 

 

Toți operatorii controlați, după ce au primit certificatul ce le permite comercializarea produselor, 

se pot înregistra în zona specifică de pe site-ul www.bioagricert.org "Documente de tranzacție", 

urmând instrucțiunile furnizate. Odată confirmată înregistrarea, va fi posibilă completarea și 

imprimarea documentelor de însoțire a tranzacțiilor cu produse ecologice. 

În cazul comercianților certificați care utilizează un software de gestiune proprie și care efectuează 

numeroase operațiuni de vânzare, Bioagricert poate activa o procedură de import a datelor direct 

pe web, fără a încărca manual tranzacțiile individuale. 

Această metodă, pe lângă punerea la dispoziție a documentelor de certificare pe internet, așa cum 

s-a indicat deja, permite, sub rezerva aprobării indicațiilor și declarațiilor, includerea declarațiilor 

de conformitate în propriile documentele fiscale (documente de transport sau facturile de însoțire 

etc.), fără a aduce atingere cerințelor minime obligatorii prevăzute de normele de producție 

ecologică (origine, clasificare, organism de certificare, standard de referință). 

 

Consultanții 

În cazul în care unitatea beneficiază de servicii de consultanță din partea unui birou de consultanță 

agreat de Bioagricert, acesta poate să înlocuiască societatea pentru inserarea tranzacțiilor. 

 

Cumpărătorii 



 

În momentul înregistrării, așa cum s-a indicat deja pentru "societățile controlate", toți cumpărătorii 

societăților certificate de Bioagricert vor avea posibilitatea de a verifica comunicarea regulată către 

Bioagricert a tranzacțiilor la care sunt destinatari. 

 

Personalul Bioagricert rămâne disponibil pentru orice nelămuriri sau cereri de clarificare, prin 

telefon sau e-mail. 

 


