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L’Isle Jourdain, France, 10th of April 2020 

 
 
 

OBIECT : COVID-19 : ECOCERT REMANE OPERATIONAL 
 

 
Dragi clienți, 

 

 

Pe parcursul lunii martie, focarul crescând de Covid-19 a obligat majoritatea țărilor din 

întreaga lume să treacă de la restricțiile de călătorie în vigoare la măsuri stricte de blocare, 

afectând grav toate afacerile noastre. 

 

În acest context, majoritatea angajaților noștri, din Franța și internațional, lucrează acum 

de acasă și au fost puse în aplicare toate instrumentele necesare pentru a asigura 

continuitatea serviciilor noastre în cel mai bun mod posibil. În ciuda unui timp de răspuns, 

poate mai lung decât de obicei, din cauza măsurilor parțiale de activitate implementate, 

toate contactele dvs. obișnuite rămân la dispoziția dvs., fie prin telefon, fie prin e-mail. 

Menținerea certificărilor este preocuparea noastră numărul unu. 

 

De aceea, a devenit imediat clar pentru noi că este esențial să ne adaptăm și să acoperim 

imposibilitatea efectuării de audituri la fața locului. Pentru a face acest lucru, am adoptat  

măsurile necesare, de comun acord cu autoritățile competente, pentru a ne asigura că 

auditurile noastre, în această perioadă excepțională, pot fi realizate de la distanță atunci 

când este posibil, asigurând în același timp confidențialitatea și securitatea. 

 

Echipele noastre rămân la dispoziția dvs. pentru a clarifica în continuare procesul, precum 

și condițiile de eligibilitate, aplicabile acestor audituri. Întrucât, din păcate, situația de criză 

va continua în următoarele săptămâni, vă putem încuraja doar să acceptati audituri la 

distanță pentru a vă păstra certificările. În acest sens, vă invităm să citiți articolul nostru 

„Este Covid-19 o amenințare a certificărilor Ecocert?” (referire mai jos). 

 

Ca element esențial pentru furnizarea de produse ecologice pe piețe, eliberarea așa-

numitelor „certificate de inspecție sau de tranzacție” (IC / TC) este desigur pe deplin 

asigurată și suntem încântați să observăm că atât frecvența, cât și volumul comerțului 

ramane statornic.

http://www.ecocert.com/


Ecocert Group 

BP 47 Lieudit Lamothe Ouest 

32600 L’Isle Jourdain, France 

www.ecocert.com 

 

 

 

 
 

Dorim să exprimăm cât de mândri suntem, astăzi mai mult ca niciodată, de a fi alături de 
dvs.. 

 

Practicile durabile și responsabile din punct de vedere social pe care le implementați și pe 
care le verificăm, iar solidaritatea manifestată de toate sectoarele ecologice, comerciale 

echitabile și responsabile cu care lucrăm sunt, în ciuda momentelor dificile cu care se 
confruntă lumea, semnele timpurii ale unei noi primăveri pentru societatea noastră. 

 

 

Mulțumindu-va încă o dată pentru încrederea pe care ne-o acordati, vă pot asigura personal 
de angajamentul deplin al echipelor Ecocert de a continua să răspundă nevoilor dvs. în cel 
mai bun mod posibil. 
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