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TERMENE ȘI CONDIȚII 
PROGRAM DE CONVERSIE LA AGRICULTURA ECOLOGICĂ „CREȘTEM ROMÂNIA BIO” 

 

 
Ultima actualizare: 31.03.2021 

 
1. Prevederi Generale 

Informații despre organizatorul Campaniei, site și utilizarea acestuia 

Website-ul www.crestemromaniabio.ro (denumit în continuare „Site-ul”) este proprietatea 
CARREFOUR ROMÂNIA S.A. (“Organizatorul”), persoană juridică romậnă, cu sediul în strada Gara 
Herãstrãu, nr. 4C, Green Court Bucharest, Clădirea B, etajele 4 - 7, sector 2, Bucureşti, înmatriculată 
la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/7766/2007, având Cod Unic de Inregistrare 11588780. 

 
Website-ul a fost realizat în scopul de a asigura, în mod gratuit, tuturor celor interesați de aderarea 
în cadrul programului de conversie la agricultura ecologică, dezvoltat de organizator (denumit în 
continuare „Campanie”), informații cu privire la aceasta pe întreg teritoriul României. 

 
Site-ul reprezintă un instrument de prezentare a serviciilor oferite de Societate. Prin 
accesarea/utilizarea acestuia, vizitatorii/utilizatorii neavând posibilitatea de a realiza alte acțiuni pe 
site, cu excepția informării și înrolării în program. 

 

2. Descrierea generală a Campaniei 

 
Campania „Creștem România BIO” este primul program național de conversie către agricultura 
ecologică dezvoltat de Carrefour pentru a susține agricultura sustenabilă în România și a încuraja 
obiceiurile sănătoase de consum. 

 
Programul Creștem România BIO se adresează tuturor agricultorilor eligibili și interesați să înceapă 
activitatea în domeniul agriculturii ecologice. Carrefour își propune să dezvolte parteneriate pe 
termen lung cu fermierii români, cărora să le fie aproape în tot procesul de conversie, dar și după 
obținerea certificărilor, pentru ca aceștia să treacă de la agricultura tradițională la agricultura 
viitorului, agricultura ecologică. În plus, prin programul Creștem România BIO, Carrefour 
promovează segmentul ecologic și către consumatori, oferind cea mai extinsă gamă de produse BIO, 
dar și organizând campanii de promovare și informare a publicului cu privire la beneficiile 
produselor ecologice, crescând astfel interesul românilor pentru produsele bio. 

 
Creștem România BIO este una dintre acțiunile concrete Carrefour a filosofiei globale ACT FOR 
FOOD, prin care Carrefour și-a asumat angajamentul de a oferi consumatorilor mâncare calitativă, 
sănătoasă, la prețuri accesibile. 

 
3. Dreptul de participare 

 
Programul Creștem România BIO se adresează tuturor agricultorilor eligibili din România interesați 
să facă trecerea la agricultura ecologică și este deschis atât celor care fac agricultură convențională, 
cât și celor care sunt deja în conversie, indiferent de anul în care se află. 

http://www.crestemromaniabio.ro/


2  

Prezentele Termene și Condiții (denumite ȋn continuare “T&C”) stau la dispoziţia oricărei persoane 
sau autorităţi interesate, putând fi consultate gratuit online, prin accesarea secţiunii Termene și 
Condiții a website-ului www.crestemromaniabio.ro. 
Participarea la Campanie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentelor T&C. 
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentele T&C, modificările urmând a fi comunicate 
către public prin publicarea acestora pe website. 
Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării 
publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile 
pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile 
prezentelor T&C. 

 
4. Criterii de eligibilitate, mecanism și costuri 

 

La momentul completării și depunerii formularului de înrolare în cadrul programului, următoarele 
criterii de eligibilitate vor fi avute în vedere:  

• agricultorul trebuie să cultive legume sau fructe proaspete (producătorii de cereale și produse 
procesate se exclud); 

• suprafața minimă cultivată: spațiu protejat (sere/solarii) 2000mp sau câmp deschis 2 ha; 

• agricultorul deține în proprietate suprafața pe care dorește să o treacă în conversie; 

• agricultorul este persoană juridică, poate înființa o firmă sau este deja în procesul de înființare a 
unei firme (PFA, II, SRL, IF, etc.); 

• agricultorul deține, închiriază sau dezvoltă pe perioada conversiei un spațiu de 
depozitare/ambalare autorizat sanitar-veterinar ANSVSA; 

• agricultorul poate ambala articolele la condiționări diverse (ex. Gramaj 100g, 250g, 1kg etc.); 

• agricultorul deține sau poate închiria un mijloc de transport conform cerințelor (frigorific, 
termodiagramă electronică etc.) pentru a transporta produsele până la magazinele/depozitele 
Carrefour, în funcție de standardul produsului 

Criteriile de eligibilitate de mai sus vor fi avute în vedere în mod cumulativ. 

 

În urma evaluării formularului completat pe website, vei fi contactat de specialiștii Carrefour și 
anunțat dacă ai fost acceptat în programul Creștem România BIO. 
Ulterior, poți începe programul de conversie la agricultura ecologică, cu sprijin financiar și expertiză 
din partea Carrefour și a organismului de certificare Ecocert, partener Carrefour. 
 
Primul pas din cadrul programului îl constituie (i) semnarea unui contract cu organismul de 
certificare Ecocert și ulterior (începând cu al doilea an, respectiv la momentul comercializării 
produselor sub eticheta în conversie) (ii) semnarea unui contract cu operatorul Carrefour. 
Carrefour, prin intermediul partenerilor săi, organisme de certificare, va acompania fermierii pentru 
îndeplinirea formalităților de intrare în sistemul de agricultură bio.  

 

Conversia poate dura între 1 și 3 ani. Începând cu anul al doilea, produsele agricultorului înrolat în 
program primesc o etichetă care specifică faptul că producătorul lor se află în procesul de conversie 
la agricultura bio. La finalul conversiei, produsele primesc certificarea internațională și eticheta BIO. 

 
Orice costuri legate de procesul de certificare derulat cu organismul de certificare Ecocert sunt în 
sarcina exclusivă a Organizatorului. Orice alte eventuale costuri adiționale apărute pe parcursul 
procesului de certificare revin în sarcina fermierului. 
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Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica, oricând pe parcursul programului, criteriile de 
eligibilitate aplicabile înrolării în cadrul programului. De asemenea, în condițiile determinate 
exclusiv de către Organizator, acesta își rezervă dreptul de a admite excepții și derogări de la 
criteriile de eligibilitate menționate în cadrul prezentului punct. 

 
5. Perioada și locul de desfășurare 

 
Campania de selectare și înrolare a producătorilor se desfășoară în perioada 1.04.2021 - 30.04.2021. 
Dacă organizatorul consideră necesar, poate extinde programul în anumite condiții și pentru viitor. 

 
După data încheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate și nu își mai asumă 
nicio obligaţie în legătură cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce la concluzia 
actualității sau continuării Campaniei. 

 

6. Conținutul website-ului.  

 

Societatea definește prin "conținut" toate informațiile cuprinse în website sub formă de text, date, 
software, fișiere audio sau video, imagini statice. 

Conținutul website-ului este proprietatea Societății și al companiilor partenere care vor fi citate și ca 

sursă de conținut, și nu poate fi preluat, difuzat, vândut sau revândut decât cu acordul scris al 

Societății. 

 
Societatea își rezervă dreptul de a modifica sau de a adăuga noi reguli și restricții în ceea ce privește 
conținutul website-ului, în orice moment și de a modifica sau actualiza orice serviciu sau drept de 
utilizare al oricărui serviciu, în orice moment fără un anunț prealabil. Website-ul a fost realizat 
pentru a asigura conținut și servicii în mod gratuit tuturor celor care doresc să acceseze website-ul 
Societății la adresa www.crestemromaniabio.ro. Conținutul trimis de către vizitatorii și utilizatorii 
legali ai site-ului pentru a putea fi publicat, intră sub aceleași restricții ale dreptului de proprietate. 

 
Alte servicii care vor fi implementate, în timp, în cadrul website-ului sunt supuse acelorași condiții, 

în afară de cazul în care acestea nu au condiții de folosire distinct formulate. 

 
7. Acord 

Prin utilizarea/accesarea site-ului www.crestemromaniabio.ro, toți vizitatorii/utilizatorii confirmă 
în mod expres faptul că au luat cunoștință și sunt de acord cu următoarele: 
• site-ul și orice software folosit în legătură cu serviciile sale, conțin informații confidențiale, 

fiind protejate potrivit legislației incidente din punct de vedere al dreptului de proprietate 
intelectuală, industrială, etc. 

• să nu modifice, utilizeze, cedeze, împrumute, vândă, distribuie sau să creeze materiale 
derivate bazate pe serviciile, programele, materialele utilizate în cadrul site-ului, decât dacă 
nu este stipulat altfel, în mod expres, pe site, de către Societate. 

Utilizarea serviciilor Societății se face pe propria răspundere. Societatea se absolvă în mod expres de 
toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect. Prin acceptarea termenilor de folosire 
a website-ului declarați că ați luat la cunoștință de condițiile prezentate aici și că sunteți de acord ca 
datele dumneavoastră personale să fie prelucrate și introduse de către Societate într-o bază de date, 
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proprietatea sa, și folosite în scopuri statistice. 

 
Dacă nu sunteți de acord cu aceste reguli vă rugăm să nu folosiți în niciun fel serviciile și conținutul 

site-ului web de la adresa www.crestemromaniabio.ro. Orice încălcare a acestor reguli poate fi 

semnalată prin intermediul formularului disponibil pe site la secțiunea Contact. 

 
8. Despăgubiri 

Societatea și partenerii acestuia își rezervă dreptul de a da în judecată și de a cere despăgubiri de la 

orice persoană, grup de persoane sau asociații de orice tip în cazul în care constată încălcarea uneia 

sau mai multor reguli din prezentele Termene și Condiții. Neluarea la cunoștință a acestor reguli 

de          către o persoană, un grup de persoane sau orice tip de asociație nu exclude dreptul Societății și 

al partenerilor acestuia de a cere despăgubiri sub orice formă legală, din partea celor care au încălcat 

aceste reguli. 

 

9. Limitarea/anularea dreptului de accesare/utilizare a site-ului 
 

Societatea își rezervă dreptul de a întrerupe furnizarea site-ului (integral sau parțial), în orice 
moment, fără obligativitatea notificării prealabile. 

 
De asemenea, Societatea își rezervă dreptul de a anula/șterge, în orice moment, fără obligativitatea 

notificării prealabile, orice cont și/sau de a limita accesul oricărui utilizator/vizitator la contul său 

și/sau la site (spre exemplu, fără ca următoarea enumerare să aibă însă caracter limitativ, în situația 

în care constată încălcarea de către utilizatori/vizitatori a termenilor și condițiilor de utilizare a site- 

ului, în situația în care apar probleme de natură tehnică sau de securitate, etc.). 
 

Societatea poate, de asemenea, restricționa dreptul vizitatorilor sau utilizatorilor site-ului în cazul 
în care conținutul afișat de către aceștia este ilegal, defăimător, ofensator, amenințător, abuziv, 
vulgar, obscen, afectează intimitatea altei persoane, îndeamnă la ură rasială, etnică sau este în alt 
mod ofensator, intimidant. 

 
10. Calitatea serviciilor de hosting, link-urile către alte site-uri, erori de funcționare 

Site-ul este găzduit de serverele partenerului Bozoi Consulting SRL. Societatea nu va putea fi făcută 

responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site indiferent de motivele apariției lor, acestea 

incluzând modificări ale site-ului, setări, sau actualizări ale scripturilor programate. De asemenea, 

Societatea nu va putea fi făcută răspunzătoare nici pentru eventualele erori apărute datorită folosirii 

anumitor browsere pentru vizitarea website-ului. 

 
11. Protecția datelor și a informațiilor cu caracter confidențial 

Datele personale ale vizitatorilor acestui site vor fi procesate cu respectarea măsurilor tehnice 

impuse de legislația în vigoare, inclusiv respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în 

ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și 

de abrogare a Directivei 95/46/CE. 
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Pentru a afla mai multe despre cum sunt procesate datele personale colectate prin intermentul 

acestui website vă rugăm să consultați Politica de Confidenţialitate disponibilă la următorul link : 

http://www.crestemromaniabio.ro/Politica-de-confidentialitate.pdf. Orice alt fel de comunicări 

sau  materiale pe care le transmiteţi pe acest Site, precum intrebări, comentarii, sugestii sau alte 

mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidenţiale şi neprotejate de drepturi de proprietate 

intelectuală  determinate. 

 
Societatea nu își asumă niciun fel de răspundere pentru situațiile în care utilizatorii își publică orice 
fel de date cu caracter personal, din proprie inițiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile 
site-ului sau pe unul dintre site-urile care pot fi accesate prin intermediului site-ul. 

 
Conform prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016, beneficiați de dreptul la informare (art.12), 

dreptul de acces la date (art.15), dreptul la rectificare (art.16) și dreptul la restricționarea prelucrării 

(art. 18), dreptul de ștergere asupra datelor (art. 17), dreptul la portabilitatea datelor (art. 20), dreptul 

de opoziție (art. 21), dreptul de a nu face obiectul unei decizii automate (art. 22) și dreptul de a se 

adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și 

să solicitați ștergerea datelor. 

 
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată si semnată la 

următoarea adresă: dpo_romania@carrefour.ro 

 
12. Revizuiri ale prezentelor Termene și Condiții 

Societatea poate, în orice moment şi fără notificare prealabilă, să revizuiască prezentele Termene 

și                 Condiţii de Utilizare. Sunteţi obligat să respectaţi oricare astfel de revizuiri, motiv pentru care vă 

rugăm să vizitați în mod regulat prezenta pagină pentru a lua la cunoştinţă de Termenele și 

Condiţiile de Utilizare actualizate. 

 
13. Legislaţia aplicabilă 

Prezentele Termene și Condiții sunt guvernate de legile din România. Instanţele competente din 

România vor avea jurisdicţie exclusivă asupra oricăror şi tuturor disputelor ce vor apărea în legătură 

cu prevederile Condiţiilor de Utilizare şi/sau Conţinutul său în cazul disputelor în care aceste 

Condiţii de Utilizare şi/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute. 
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