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Abstract
In many countries, viticulture and the wine industry have an important contribution to national
economies, and Romania is one of these countries. Therefore, it is important that the legal regulations
applicable to this sector of activity are known, respected and improved, thus contributing to the correct
and legal development of the wine industry.
Through this article, we aim to present both a short history of the Romanians` vineyards and wine
production, but especially a synthesis of the national and European normative framework, in the
context of Romania's EU membership. This is also because wine does not only mean good mood and
beautiful stories, but it is an entire industry that grows, produces, transports, sells and buys,
establishing legal relationships with partners and consumers, having the obligation to comply with
applicable legal rules. In this context, being a first legal study that we intend to deepen, we have
included both a summary of the situation of the vineyard and wine at European level, and of the
Romanian particularities, including from a legal perspective.
Keywords: viticulture, wine, wine law, consumer, wine production, wine marketing.

I. Evoluţia istorică a viei şi vinului la români
1. Perioada antică
Viţa-de-vie are un areal natural care acoperă practic toate continentele. Iar
spaţiul carpato-danubiano-pontic, locuit de strămoşii poporului român, a fost unul
în care această plantă a crescut în mod natural în diverse zone1. Până relativ recent,
în unele regiuni ale României, ţăranii culegeau viţa-de-vie sălbatică şi produceau un
vin pe care îl foloseau pentru consum propriu. Totuşi, încă din Antichitate, toate
1 În Câmpia Dunării, Delta Dunării, lunca Prutului creştea Vitis vinifera silvestris. Este viţa-de-vie
sălbatică, care a apărut aici în jurul anului 7000 î.Hr. Din aceasta s-au extras importante soiuri care se
cultivă şi în prezent.
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neamurile trace (şi mai ales geto-dacii) au şi cultivat viţa-de-vie, şi au produs şi
consumat consistent vin.
Despre aceasta există multe scrieri ale istoricilor greci şi romani.
Homer2 relatează că vinul a fost cunoscut de geto-daci de la strămoşii lor
(neamul agatârşilor) din actuala Transilvania. Într-un vers din vechiul poem
„Iliada”, Homer spune: „Războinicii greci s-au dus în Tracia să găsească vinul”.
Xenofon3 spunea că bărbaţii şi femeile gete beau vinul „după moda scitică,
neamestecat cu apă, slujindu-se în loc de pahare, de coarne de cerb şi de bou, care se treceau
din mână în mână”.
Platon4 scria că sciţii şi tracii beau vinul şi apoi „îşi stropeau cu el hainele socotind
că este o deprindere frumoasă şi aducătoare de fericire”.
Din lumea romană se relata că tracii obişnuiau să îşi coacă strugurii în mod
artificial, prin acoperirea acestora cu frunze uscate (Pomponius Mella), iar Publius
Ovidius Naso (poetul latin care a trăit în perioada 43 î.Hr.-17 d.Hr.), cel exilat în
cetatea Tomis la malul Mării Negre (Pontus Euxinus), a descris şi metoda de vinificare practicată de localnicii din Dionysopolis (actualmente pe teritoriul Bulgariei),
precum şi procedeul prin care aceştia obţineau un vin mai concentrat prin îngheţarea lui în timpul iernii. Geograful antic Strabon, contemporan cu Burebista (primul
mare rege al geto-dacilor consemnat de istorie, care a şi unificat pentru prima dată
triburile geto-dace într-un stat unic, sub conducerea sa, şi care a trăit în perioada 82
î.Hr.-44 î.Hr.), relata că acesta i-a înduplecat pe supuşii săi „să taie viţa de vie şi să
trăiască fără vin”5.
2. Perioada medievală
În perioada medievală toate regiunile României actuale au continuat să fie şi
zone de cultivare a viţei-de-vie şi de producere a vinului, iar cei care deţineau
podgoriile erau înşişi domnitorii „ţărilor”.
În Moldova, spre exemplu, viticultura a atins apogeul în secolul XV, în timpul
domniei lui Ştefan cel Mare, care a creat postul de „paharnic” la curtea domnească;
2 Homer a fost un poet şi rapsod grec legendar, căruia i se atribuie scrierea Iliadei şi Odiseei. A
trăit la sfârşitul sec. IX î.Hr. şi începutul sec. VIII î.Hr.
3 Xenofon (430 î.Hr.,– 354 î.Hr.) a fost un istoric, soldat şi mercenar grec, precum şi un discipol al
lui Socrate.
4 Platon (427 î.Hr. – 347 î.Hr.) a fost un filozof al Greciei antice şi fondatorul Academiei din Atena.
Este considerat figura pivotantă pentru dezvoltarea filosofiei, în special a tradiţiei Occidentale. Alături
de profesorul său, Socrate, şi de cel mai cunoscut student al său, Aristotel, Platon a pus bazele filosofiei
Occidentale şi ştiinţei.
5 Măsuri similare au fost luate şi în alte zone şi în alte epoci. Spre exemplu, împăratul roman
Domiţian (51-96 d.Hr.) a interzis noi plantaţii de viţă-de-vie în Italia şi a ordonat şi distrugerea a
jumătate din viile celorlalte provincii ale imperiului. La fel, şi regii Franţei Carol al IX-lea (1569-1574) şi
Henric al II-lea (1574-1589) au dat dispoziţii de limitare a culturii viţei-de-vie.
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acesta era responsabil cu propria viaţa de supravegherea viilor şi buna producţie
de vin.
S-au adus soiuri noi de viţă-de-vie, au fost selectate cele locale, s-au înfiinţat
crame pentru păstrarea unor cantităţi mai mari de vin. În acelaşi timp, mănăstirile
au devenit centre de vinificaţie, mai ales că vinul era prezent în ritualurile bisericii,
fiind parte a tainei împărtăşaniei şi simbolicii religioase6.
3. Perioada modernă
România deţinea în anul 1862 aproximativ 100.000 de hectare de viţă de vie.
Suprafaţa a crescut permanent, ajungând în 1883 la circa 150.000 de hectare, ritmul
de creştere a suprafeţei cultivate menţinându-se şi după această dată.
Urmează invazia de filoxere, insecte care au distrus o parte considerabilă din
viile Europei, afectând şi România. În ciuda acestui dezastru natural, în anul 1900
tot mai existau circa 152.000 de hectare cultivate cu viţă de vie.
Legăturile deosebit de strânse pe care le avea România cu Franţa în acea
perioadă (a doua jumătate a secolului XIX şi începutul secolului XX) a contribuit şi
la recuperarea viilor după acest episod al distrugerilor cauzate de filoxeră. Cu
ajutorul unor consilieri francezi au fost aduse în România soiuri de foarte bună
calitate precum Merlot, Chardonnay, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon sau
Sauvignon Blanc, cultivate cu succes şi în prezent. Deasemenea, au fost recuperate
şi soiuri autohtone.
Creşterea viţei-de-vie în mod organizat ştiinţific s-a făcut începând cu sfârşitul
secolului XIX, când ia naştere Pepiniera Pietroasa (1893), prima din România. Câţiva
ani mai târziu, în 1907, se înfiinţează şi prima Şcoală Elementară de Viticultură. Iar
în 1924 se pun bazele primei Staţiuni de Cercetare Viticolă şi Oenologică din
România, tot la Pietroasa7.
A se vedea pentru detalierea evoluţiei istorice a reglementărilor româneşti în domeniul viei şi
vinului, Horia Vladimir Ursu, Istoria juridică a viţei-de-vie şi a vinului la români, Ed. Baroque Books &
Arts, Bucuresti, 2018.
7 Potrivit istoricului publicat de Staţiunea Didactică de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură şi
Pomicultură Pietroasa – Istriţa, cercetările efectuate la Pietroasa (situată în dealurile Subcarpaţilor de
curbură, în judeţul Buzău) în decursul timpului s-au desfăşurat pe o tematică largă, care a evoluat
potrivit nevoilor viticulturii în diferitele ei etape de dezvoltare.
Iniţial, aceste cercetări s-au referit la studiul soiurilor în vederea stabilirii sortimentului de viţe
roditoare şi de portaltoi, la producerea materialului săditor viticol prin metoda altoirii, la studiul
formelor de conducere şi a sistemelor de tăiere, la combaterea manei viţei-de-vie. Mai târziu, ele s-au
extins asupra problemelor de ameliorare a sortimentului viticol prin crearea de soiuri noi şi selecţie
clonală, asupra ecologiei viţei-de-vie, a metodelor de cultură şi de protecţie fitosanitară, asupra celor
privind producerea vinurilor specifice zonei etc.
În ce priveşte stabilirea sortimentului şi ameliorarea viţei-de-vie, studiul soiurilor de viţe roditoare
şi de portaltoi, cercetările ştiinţifice au început încă din anul 1893, pentru prima dată în România, la
6
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Viticultura s-a dezvoltat într-un ritm accelerat în perioada interbelică, atunci
când România avea nu mai puţin de 220.000 de hectare cultivate cu vie. Trendul se
menţine până în anul 1972, atunci când 300.000 de hectare din suprafaţa ţării era
cultivată cu vie. Instalarea regimului comunist în România a afectat producţia de
vin, după ce conducătorii vremii doreau eliminarea soiurilor străine de vie. După
căderea regimului comunist în 1989, arealul cultivat cu viţă-de-vie se diminuează şi
„Pepiniera Pietroasa”, unde a fost înfiinţată, în perioada 1893-1895, o colecţie care cuprindea, pe o
suprafaţă de 10 ha, un număr de 737 soiuri de struguri pentru vin şi masă, provenite de pe toate
continentele, dar mai cu seamă din Europa. Cercetările au avut drept scop alegerea celor mai valoroase
soiuri de viţă-de-vie pentru refacerea viilor distruse de invazia filoxerei şi au condus la stabilirea unor
prime orientări asupra potenţialului lor tehnologic şi al modului de adaptare la condiţiile de cultură din
România.
În anul 1929 a fost înfiinţată la Pietroasa o plantaţie experimentală care cuprindea 24 de soiuri
pentru vin (12 soiuri româneşti şi 12 soiuri străine), fiecare soi fiind reprezentat prin câte 750 de butuci
altoiţi pe 10 portaltoi. Înfiinţată sub directa îndrumare a profesorului I.C. Teodorescu, această plantaţie
experimentală a constituit baza studiilor efectuate ulterior în România şi a reprezentat modelul folosit
în perioada următoare pentru crearea unor astfel de noi plantaţii.
În 1939, la Pietroasa a fost înfiinţată o nouă colecţie cu 15 soiuri de struguri pentru masă altoite pe
4 portaltoi, care a fost studiată până în anul 1964.
În 1993, la aniversarea celor 100 de ani de activitate, staţiunea dispunea de un câmp biologic în
suprafaţă de 7 ha, ce cuprindea:
- plantaţii comparative cu clone din soiurile Tămâioasă românească, Grasă de Cotnari, Băbească
neagră, Busuioacă de Bohotin, Muscat de Hamburg, Muscat de Adda, Cinsaut şi altele, cuprinzând un
număr de 210 elite clonale pe o suprafaţă de 2 ha;
- un câmp de încercare cu un număr de 24 clone şi 34 hibrizi de perspectivă ce însumează 11.600
plante, în suprafaţă de 3,2 ha;
- o plantaţie de concurs cu 74 soiuri noi şi clone omologate de struguri pentru masă, apirene şi
pentru vin, în suprafaţă de 2,5 ha;
- plantaţie de concurs în evidenţa C.S.I.O.S. cu soiuri noi şi elite de perspectivă, reprezentând
creaţii proprii şi ale altor staţiuni, în suprafaţă de 0,8 ha;
- un câmp de hibrizi obţinuţi din hibridările sexuate executate în anii 1969-1972, în scopul creării
soiurilor apirene;
- câmpul de hibrizi realizat de hibridările sexuate interspecifice din cadrul programului de creare
a soiurilor rezistente cu un număr de 10.000 de plante, din care s-au selecţionat 29 elite de perspectivă,
plantate în câmpul comparativ;
- un câmp de hibrizi înfiinţat în perioada 1986-1991 prin executarea unor programe de hibridare,
vizând obţinerea de soiuri noi pentru vinuri aromate.
Cercetările întreprinse până în anul 2010 au condus la omologarea unor clone şi soiuri noi, după
cum urmează: Grasă de Cotnari 4 Pt. (1975); Băbească neagră 94 Pt.(1975); Muscat de Hamburg 4 Pt.
(1980); Tămâioasă românească 36 Pt. (1982); Tămâioasă românească 5 Pt. (1989); Grasă de Cotnari 45 Pt.
(1989); Muscat de Adda 5 Pt. (1995); Busuioacă de Bohotin 26 Pt. (2000); Fetească neagră 10 Pt. (2009).
Activitatea de creare a soiurilor s-a concretizat cu omologarea următoarelor: Otilia (1987),
Timpuriu de Pietroasa (1989), Centenar Pietroasa (1991), Istriţa (1995), Alb aromat (1998).
Pentru detalii, a se vedea https://www.pietroasaveche.ro/istoric/.
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mai mult din cauza desfiinţării cooperativelor agricole de producţie şi întreprinderilor agricole de stat (inclusiv întreprinderile viticole). În ultimele două decenii a
fost relansat acest domeniu economic, cu plantaţii noi şi vinuri de foarte bună
calitate, deşi, din păcate, cele mai multe plantaţii de viţă-de-vie sunt de mici şi foarte
mici dimensiuni, chiar dacă numărul lor total este impresionant de mare, după cum
vom vedea mai jos.
4. Perioada contemporană
Suprafaţa cultivată acum cu viţă-de-vie este de circa 190.000 de hectare,
România ocupând astfel locul 5 la nivelul Uniunii Europene; suprafaţa viticolă a
României reprezintă aproximativ 6% din suprafaţa totală cultivată cu viţă-de-vie din
Europa.
Din punct de vedere al producţiei de struguri şi vin, România ocupă locul 6 în
Uniunea Europeană; cantitatea de vin produsă de România variază anual, în funcţie
de particularităţile climatice din fiecare an, în jurul valorii de 5 milioane de hectolitri
de vin.
Cu nu mai puţin de 855.000 zone individuale înregistrate, România deţine cel
mai mare număr de podgorii din Uniunea Europeană. Această cifră reprezintă nu
mai puţin de 36% din totalul acestora, la nivel european.
În ultimii ani s-a reuşit o revigorare a viticulturii şi vinificaţiei româneşti prin
programe de reconversie şi prin investiţii masive în acest sector, unele făcute şi de
companii străine.
Separat de cele de mai sus privitoare la România, Republica Moldova dispune
şi ea de 112.000 hectare de viţă-de-vie, plantate cu peste 50 de tipuri de soiuri.
II. Principalele regiuni viticole şi podgorii ale românilor8
1. Moldova
Fiind o regiune viticolă cu tradiţie, descoperirile arheologice au relevat că în
zona Moldovei se cultivă viţa-de-vie încă de pe vremea geto-dacilor. Avem în vedere
atât teritoriul regiunii Moldova care face parte din România, cât şi Republica
Moldova.
De-a lungul unei istorii care se întinde pe mii de ani, în regiunea Moldova s-au
pus bazele unor podgorii renumite precum Cotnari, Iaşi, Huşi, Odobeşti, Panciu,
Pentru România, nominalizarea tuturor arealelor viticole şi încadrarea localităţilor pe regiuni
viticole, podgorii şi centre viticole se regăseşte în Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
nr. 1.205/2018 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole şi încadrării localităţilor pe regiuni
viticole, podgorii şi centre viticole, cu modificări ulterioare.
8
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Coteşti sau Nicoreşti (în România), dar şi Cricova9, Mileştii Mici10, Nisporeni,
Purcari11 şi altele (în Republica Moldova).
În Moldova se cultivă soiuri autohtone precum Galbenă de Odobeşti, Grasă de
Cotnari, Busuioacă de Bohotin, Frâncuşă, Zghihară de Huşi, Fetească Albă sau
Fetească Regală, dar şi soiuri străine ca Riesling Italian, Chardonnay, Traminer,
Sauvignon Blanc şi Muscat Ottonel.
Arealul viticol din Republica Moldova12 este repartizat în 3 regiuni vitivinicole
istorice: Valul lui Traian (sud-vest), Ştefan Vodă (sud-est) şi Codru (centru),
destinate producerii vinurilor cu indicaţie geografică protejată.
În Republica Moldova se cultivă în proporţie de 70 % din areal soiuri albe13
(Rkatsiteli, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Aligote etc.) şi 30% soiuri roşii (Cabernet
Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Saperavi etc.), specifice regiunilor de sud. Din totalul
cultivat, 10% sunt soiuri autohtone, printre care: Feteasca Albă, Feteasca Regala,
Feteasca Neagră, Rara Neagră, Plăvai, Viorica etc., care asigură autenticitatea şi unicitatea vinului moldovenesc.
2. Muntenia
Viticultura a fost o ocupaţie străveche şi în Muntenia.
Cea mai cunoscută podgorie din regiunea viticolă Muntenia este Dealu Mare,
unde se cultivă unele dintre cele mai aromate soiuri de vin roşu din România:
Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Merlot sau Fetească Neagră.
Podgoria Cricova este cea mai mare din Republica Moldova şi se întinde pe o suprafaţă de
aproximativ 600 de hectare. Prelucrarea si maturarea vinului se face în galerii subterane (oraşul
subteran Cricova), cu o lungime totală de 120 de kilometri, adică peste 265 de kilometri pătraţi, aflate la
o adâncime de 60-80 de metri. Băuturile se odihnesc aici la temperaturi constante în jurul a 13°C şi o
umiditate relativă a aerului de 97-98%. ”Cricova” este printre puţinii producători din lume care produc
vinuri spumante în conformitate cu metoda clasică franceză, inventată de celebrul călugăr Dom Pierre
Perignon: „Méthode Champenoise”, prin fermentare secundară în sticlă şi maturare ulterioară cuvée în
poziţie orizontală de cel putin 3 ani.
10 Combinatul de vinuri de calitate „Mileştii Mici” dispune de cca 135 ha viţă-de-vie proprie, unde
se cultivă atât soiuri internaţionale, cât şi unele locale: Pinot, Traminer, Muscat, Riesling, Feteasca,
Dnestrovskoe, Milestskoe, Codru, Trandafirul Moldovei, Auriu etc. Ca şi la Crivova, şi aici prelucrarea
şi păstrarea vinului se face în galeriile calcaroase subterane cu o lungime totală de 200 km şi în care este
o temperatură constantă de 12°C - 14°C şi umiditate relativă de 80% - 85%.
11 Podgoriile de la Purcari se întind pe o suprafaţă de peste 200 de hectare. Zona Purcari are o
micro-climă unică, locaţia podgoriilor pe pantele de sud-vest şi de sud-est, apropierea Mării Negre şi a
râului Nistru creează condiţii ideale pentru producerea vinurilor de cea mai înaltă calitate. Vinurile de
Purcari constituie cea mai pregnantă carte de vizită a Republicii Moldova, în Europa fiind cunoscute
deja al treilea secol la rând. La Expoziţia Mondială de la Paris în 1878 şi aceste vinuri au primit medalia
de aur. Familia ţarului Rusiei le procura pentru consum, iar în secolul XX ele erau livrate curţii regale
engleze.
12 Republica Moldova este numărul unu în lume cu cea mai mare densitate a podgoriilor per
capita, dar şi raportată la suprafaţa totală a suprafeţelor de teren agricol. În prezent, în Registrul
Vitivinicol al Republicii Moldova sunt înregistrare un număr de 76.204 plantaţii viticole şi 305 unităţi
vinicole. A se vedea şi https://rvv.gov.md/homepage.jsf.
13 Cu preponderenţă în regiunea viticolă Codru (centru).
9
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3. Dobrogea

În anul 1907 se plantau în Dobrogea, la Murfatlar, primele 10 hectare cu vie.
Scopul principal era promovarea viticulturii în această regiune a ţării.
Astăzi fiind poate cele mai renumite în România, soiurile cultivate la Murfatlar
au o aromă specifică, dată de solul uşor şi pietros, în combinaţie cu o climă favorabilă, călduţă. Vedetele acestei regiuni sunt vinurile albe: Pinot Gris, Chardonnay,
Aligoté, Sauvignon Blanc şi Muscat Ottonel. În Dobrogea se cultivă însă şi soiuri
roşii sau rosé, toate cu o pregnantă notă personală, precum delicateţea soiului Pinot
Noir sau caracterul sălbatic a Cabernet-ului Sauvignon.
Alte podgorii celebre în Dobrogea sunt: Babadag, Istria sau Sarica Niculiţel.
4. Oltenia
Regiunea viticolă Oltenia prezintă poate cele mai favorabile condiţii pentru
cultivarea viţei-de-vie. Vorbim de poziţia geografică, structura şi compoziţia solului
sau clima caldă. Tocmai de aceea, există dovezi arheologice care atestă că în această
regiune se cultiva viţă-de-vie încă din secolele VII-VIII î.Hr.
Printre podgoriile renumite din Oltenia se numără Dealurile Craiovei,
Drăgăşani, Severin, Sâmbureşti sau Plaiurile Drâncei.
De altfel, soiul Cabernet Sauvignon a fost adus pentru prima dată în România
chiar în Podgoria Drăgăşani, în anul 1867. Iar la 1887 vinurile produse în Oltenia
capătă faimă internaţională, după ce Tămâioasă Românească ia medalia de aur la
Expoziţia de la Paris din acel an.
Dintre soiurile celebre produse în Oltenia amintim, pe lângă Tămâioasa
Românească, ce se cultivă în continuare, Negru de Drăgăşani, Cabernet Sauvignon,
Fetească Neagră sau Sauvignon Blanc.
5. Transilvania
Transilvania este paradisul vinurilor albe seci. Arheologii au găsit, de altfel,
obiecte care atestă cultivarea vinului în zonă încă din secolul VI î.Hr., cele mai
reprezentative podgorii fiind Târnave, Alba, Sebeş-Apold, Aiud, Miniş-Măderat şi
Diosig.
Cea mai mare podgorie din regiune este podgoria Târnave, renumită prin vinurile de calitate superioară produse aici.
Printre soiurile celebre cultivate în Transilvania se numără Fetească Albă,
Fetească Regală, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Muscat Ottonel sau Riesling Italian.
Tot aici vom întâlni însă şi Traminer-ul Roz, soi semi-aromat, de origine germană.
În ultima vreme s-au remarcat însă şi vinurile roşii, printre care Cabernet
Sauvignon, Merlot, Cadarcă, Pinot Noir sau Fetească Neagră, puternic colorate şi
armonioase, bogate în glicerol şi polifenoli.
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III. Cadrul normativ aplicabil viticulturii
1. Legislaţia Uniunii Europene
România este, începând de la 1 ianuarie 2007, unul dintre statele membre ale
Uniunii Europene. De aceea, având în vedere că prin Tratatul privind Uniunea
Europeană (TUE) şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE)
(denumite împreună „tratatele”), s-a stabilit că UE are competenţă în definirea şi
punerea în aplicare a unei politici comune în domeniul agriculturii şi pescuitului,
actele normative (Regulamentele) adoptate la nivelul UE sunt aplicabile direct şi în
România.
Există, aşadar, o legislaţie comună europeană, care guvernează în toate statele
membre toate sectoarele agriculturii, în zonele care se află în competenţa Uniunii
Europene. De aceea, în continuare în studiul nostru vom aminti succint aceste norme
juridice de origine europeană şi vom detalia, acolo unde este cazul, prevederile
normative naţionale, specifice sectorului vitivinicol.
Piaţa internă a Uniunii Europene cuprinde, aşadar, şi „agricultura, pescuitul şi
comerţul cu produse agricole”. Conform art. 38 TFUE, produsele agricole sunt
„produsele solului, cele animaliere şi pescăreşti, precum şi produsele care au suferit
o primă transformare şi se află în raport direct cu aceste produse”. Iar Anexa 1 a
tratatului menţionează atât plantele şi fructele, cât şi mustul şi vinul din struguri
proaspeţi.
Statele membre UE au acceptat, aşadar, să aibă o Politică agricolă comună, ale
cărei obiective şi căi de realizare sunt prevăzute la articolele 39-44 din TFUE. Subliniem că, aşa cum se menţionează la art. 40 din Tratat, în vederea îndeplinirii obiectivelor, s-a instituit o organizare comună a pieţelor agricole într-una dintre următoarele forme:
(a) reguli comune de concurenţă;
(b) coordonarea obligatorie a diferitelor organizări naţionale ale pieţei;
(c) organizarea europeană a pieţei.
În acest cadru general stabilit prin TFUE, a fost adoptat Regulamentul (UE)
nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole,
precum şi Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune (Regulamentele de bază).
Au urmat o serie de alte Regulamente UE (Regulamente delegate sau Regulamente de punere în aplicare), cu aplicabilitate în sectorul vitivinicol, cum ar fi:
- Regulamentul delegat (UE) 2018/273 – în ceea ce priveşte sistemul de autorizaţii pentru plantările de viţă-de-vie, registrul plantaţiilor viticole, documentele
însoţitoare şi certificarea, registrul de intrări şi de ieşiri, declaraţiile obligatorii,
notificările şi publicarea informaţiilor notificate, controalele şi sancţiunile relevante.
- Regulamentul delegat (UE) 2019/33 – în ceea ce priveşte cererile de protecţie
a denumirilor de origine, a indicaţiilor geografice şi a menţiunilor tradiţionale din
sectorul vitivinicol.
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- Regulamentul delegat (UE) 2019/934 – în ceea ce priveşte zonele viticole în
care poate fi majorată tăria alcoolică, practicile oenologice autorizate şi restricţiile
aplicabile producerii şi conservării produselor vitivinicole, procentajul minim de
alcool al subproduselor şi eliminarea acestora şi publicarea fişelor OIV.
- Regulamentul (UE) de punere în aplicare nr. 2018/274 – sistemul de autorizaţii pentru plantările de viţă-de-vie, certificarea, registrul de intrări şi de ieşiri,
declaraţiile obligatorii, notificările şi controalele relevante.
- Regulamentul (UE) de punere în aplicare nr. 2019/34 – de stabilire a normelor
de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 în ceea ce priveşte cererile de protecţie a denumirilor de origine, a indicaţiilor geografice şi a menţiunilor tradiţionale
din sectorul vitivinicol.
- Regulamentul (UE) de punere în aplicare nr. 2019/935 – în ceea ce priveşte
metodele de analiză pentru determinarea caracteristicilor fizice, chimice şi organoleptice ale produselor vitivinicole şi notificările deciziilor ţărilor UE referitoare la
majorarea tăriei alcoolice naturale.
2. Legislaţie naţională
Pe plan naţional, în România, actul normativ de referinţă îl constituie Legea viei
şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015, prin
care este stabilit cadrul juridic general de funcţionare a filierei vitivinicole în ceea ce
priveşte producerea, atestarea originii, comercializarea şi controlul produselor
vitivinicole14.
a. Arealele de cultură şi potenţialul de producţie
Potrivit art.4 din legea sus menţionată, arealul viticol naţional pentru producerea strugurilor destinaţi obţinerii de vin este încadrat în zonele viticole ale Uniunii
Europene B, CI şi CII, potrivit prevederilor anexei nr. VII, partea II, apendicele I la
Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, cu completările ulterioare.
Delimitarea teritorială a ariei geografice pentru D.O.C. şi I.G., precum şi
procedura aferentă se realizează de către Oficiul Naţional al Viei şi Produselor
Vitivinicole (O.N.V.P.V.)15, cu consultarea asociaţiilor profesionale de producători
Aşa cum sunt acestea definite în Anexa nr. VII, partea II la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 de
instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole.
15 O.N.V.P.V. asigură inclusiv verificarea şi controlul trasabilităţii şi conformităţii categoriei de
vinuri denumite vinuri fără denumire de origine controlată şi fără indicaţie geografică, cu denumire de
soi (vinuri varietale), în scopul certificării, în orice etapă a procesului de producţie a acestui tip de vin,
inclusiv pe parcursul ambalării lui.
Instituţia elaborează şi propune spre aprobare proiecte de acte normative sau administrative cu
caracter normativ pentru sector ţinând cont de cerinţele dezvoltării viticulturii şi vinificaţiei, de reglementările UE şi recomandările Organizaţiei Internaţionale a Viei şi Vinului (OIV).
14
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din arealul D.O.C. sau I.G. la care se face referire şi care au întocmit caietele de sarcini
pentru D.O.C. şi I.G.
Tot O.N.V.P.V. este autoritatea naţională care poate aproba modificarea delimitării teritoriale a arealului viticol naţional, pe baza studiilor avizate de Institutul
de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugărească
(I.C.D.V.V.), cu consultarea asociaţiilor profesionale de producători.
Gestionarea potenţialului de producţie16 se realizează în sistem informatic prin
Registrul plantaţiilor viticole (R.P.V.), care este o bază de date care conţine informaţii
colectate şi actualizate permanent despre exploatanţii care deţin suprafeţe plantate
cu viţă-de-vie şi a cărui gestionare şi actualizare se face la nivel judeţean de către
direcţiile pentru agricultură judeţene, iar la nivel central de către O.N.V.P.V.17
Registrul Plantaţiilor Viticole 2 este principala componentă a Sistemului Informatic
Naţional al Viei şi Vinului (S.I.N.V.V.) şi instrument de bază pentru punerea în aplicare a măsurilor de sprijin în sectorul vitivinicol, care cuprinde parcelele cultivate cu
viţă-de-vie pentru struguri de vin şi în care se înregistrează plantări, defrişări,
modificări ale datelor cuprinse în fişele electronice ale parcelelor viticole existente,
pe baza legislaţiei naţionale în vigoare.
Persoanele fizice şi operatorii economici care procesează struguri şi/sau
îmbuteliază vin au obligaţia de a se înregistra în Sistemul Informatic Naţional al Viei
şi Vinului, denumit S.I.N.V.V.
Orice modificare a datelor unei parcele viticole înscrise în R.P.V. se comunică de
către proprietarul parcelei sau de împuternicitul acestuia, în termen de 30 de zile de
la modificare.
b. Dosarul exploataţiei viticole
Producătorii de struguri pentru vin sunt obligaţi să întocmească şi actualizeze
permanent dosarul exploataţiei viticole. care cuprinde următoarele documente:
- formular pentru identificarea şi localizarea cultivatorului;
O.N.V.P.V. colaborează cu Organizaţia Naţională Interprofesională Vitivinicolă recunoscută
administrativ (O.N.I.V.), Asociaţia Degustătorilor Autorizaţi din România (A.D.A.R.), asociaţii/organizaţii de producători reprezentative din arealele cu denumire de origine/indicaţie geografică,
Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol (I.S.C.T.V.), Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci
(O.S.I.M.), Patronatul Naţional al Viei şi Vinului (P.N.V.V.), Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură (A.P.I.A.) şi alte instituţii ale administraţiei.
O.N.V.P.V. asigură legătura cu Organizaţia Internaţională a Viei şi Vinului (O.I.V.) şi îşi exercită
drept de vot pentru adoptarea rezoluţiilor O.I.V., fiind membră a Organizaţiei Internaţionale a Viei şi
Vinului din anul 1927.
16 Potrivit art. 5 alin. (1) din Legea viei şi vinului, „Potenţialul de producţie reprezintă suprafaţa
plantată efectiv cu viţă-de-vie, cultivată cu soiuri de struguri pentru vin, la care se adaugă drepturile
de replantare atribuite producătorilor, dar încă neutilizate şi drepturile de plantare existente în rezervele judeţene şi în rezerva naţională”.
17 A se vedea la adresa web https://www.onvpv.ro/ro/content/registru-viticol.
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- cererile de autorizare a plantării/replantării viţei-de-vie şi de înscriere în
R.P.V.;
- declaraţiile de sortiment ale parcelelor deţinute;
- declaraţii de defrişare a parcelelor cu viţă-de-vie şi cererile pentru ştergerea
acestora din R.P.V.;
- cereri de transfer al dreptului individual de replantare a viţei-de-vie;
- declaraţii de defrişare ulterioară a viţei-de-vie şi cererile pentru eliminarea
parcelelor defrişate din R.P.V.;
- cereri de modificare a datelor parcelelor din R.P.V.;
- identificarea parcelelor viticole (planuri cadastrale);
- copii ale autorizaţiilor de producere a strugurilor şi/sau vinurilor cu D.O.C.
şi/sau I.G. emise de O.N.V.P.V.;
- drepturi de plantare acordate din rezervele de drepturi, după caz;
- dosarele prin care s-au accesat măsuri de sprijin acordate de Uniunea
Europeană, dacă e cazul;
- caietele de sarcini pentru producerea vinurilor cu I.G. şi/sau D.O.C.;
- alte declaraţii obligatorii, stabilite prin reglementările în vigoare.
c. Plantaţiile de viţă-de-vie
Înfiinţarea plantaţiilor de viţă-de-vie se face în areale viticole delimitate, cu
soiuri admise18 în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România.
Soiurile de viţă-de-vie pentru obţinerea vinurilor cu D.O.C. şi a vinurilor cu I.G.
se stabilesc prin caietele de sarcini corespunzătoare fiecărei D.O.C. sau I.G.
În areale viticole, înfiinţarea de plantaţii de viţă-de-vie pe o suprafaţă de peste
0,1 ha, de persoană fizică/juridică, şi extinderea peste această limită a celei existente
se face doar în baza unui drept de plantare/replantare. În afara arealelor viticole este
posibilă înfiinţarea de plantaţii sau extinderea celor existente doar în baza unui drept
de planare/replantare până la suprafeţe de 0,5 ha. Înfiinţarea de plantaţii viticole pe
suprafeţe mai mari de 0,5 ha se face numai pe baza unui proiect de înfiinţare a
plantaţiei viticole, avizat de unităţile teritoriale de cercetare vitivinicolă.
18 Sunt admise ca fiind soiuri de struguri pentru vin numai cele care îndeplinesc următoarele
condiţii:
a) aparţin speciei Vitis vinifera;
b) provin din încrucişări complexe între soiurile de Vitis vinifera şi soiuri aparţinând altor specii
ale genului Vitis;
c) nu este unul dintre soiurile de hibrizi direct producători interzişi: Noah, Othello, Isabelle,
Jacquez, Clinton şi Herbemont.
În mod exceptional, pentru soiurile de struguri care nu îndeplinesc condiţiile de mai sus este
permisă plantarea, replantarea sau altoirea numai pentru cercetare ştiinţifică şi în scop experimental,
pe o suprafaţă de maximum 5 ha/soi, iar produsele vitivinicole rezultate din astfel de plantaţii viticole
nu se comercializează pentru consum direct.
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Plantaţiile viticole înfiinţate fără respectarea acestor prevederi sunt considerate
plantaţii ilegale şi trebuie defrişate de către proprietari pe cheltuiala proprie.
Suprafaţa plantată cu viţă-de-vie, pe care nu se mai efectuează lucrări tehnologice conform bunelor practici agricole şi de mediu pe o perioadă de 3 ani, reprezintă suprafaţă plantată cu viţă-de-vie abandonată şi este calificată astfel ca urmare
a constatărilor făcute de o comisie specială, care dispune şi evidenţierea suprafeţei
abandonate în R.P.V.
Defrişarea plantaţiilor de viţă-de-vie în suprafaţă mai mare de 0,1 ha se face de
către persoane fizice/juridice numai după depunerea la Direcţia Agricolă Judeţeanp
a unei „Declaraţii de defrişare a plantaţiilor de viţă-de-vie”. Dacă este făcută cu
respectarea acestei proceduri, persoana în cauză beneficiază de un drept de
replantare, în suprafaţă echivalentă cu cea defrişată.
IV. Cadrul normativ naţional aplicabil producţiei şi comercializării vinului
1. Definiţia vinului şi a altor produse vinicole
Strugurii reprezintă materie primă pentru mai multe produsele vinicole19:
- must de struguri;
- suc de struguri;
- alte musturi de struguri, decât cele parţial fermentate sau a căror fermentaţie a
fost oprită altfel decât cu adaos de alcool;
- vinuri din struguri proaspeţi, inclusiv vinurile îmbogăţite sau cu adaos de
alcool;
- oţet de vin;
- drojdie de vin;
- tescovină de struguri.
Normele metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului conţin definiţiile legale
şi ale vinului şi celorlalte categorii de produse vinicole20.
a. Vinul
Articolul 16 din Normele metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului
defineşte „Vinul” ca fiind „un produs alimentar obţinut exclusiv prin fermentarea
alcoolică, totală sau parţială, a strugurilor proaspeţi, presaţi ori nu, sau a mustului
de struguri”.
19 Fiecare din aceste produse are o definiţie legală, care se regăseşte Anexa nr. 3 la Normele
metodologice din 20 iulie 2016 de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei
vitivinicole nr. 164/2015, publicate în Monitorul Oficial al României nr. 585 din 2 august 2016.
20 Caracteristicile pe care trebuie să le aibă fiecare produs vinicol pentru a putea purta denumirea
respectivă sunt stabilite, la nivelul Uniunii Europene, prin Regulamentul UE nr. 1308/2013 de instituire
a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole (a se vedea Anexa VII, Partea a IV-a din
Regulament).
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Pentru a se putea utiliza denumirea de „vin” (fără ca acest cuvânt să fie asociat
cu altele, cum ar fi, spre exemplu, denumirea unui fruct21), produsul trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
- Să aibă un titru alcoolic volumic dobândit de cel puţin 8,5% vol. sau 9% vol.,
în funcţie de zonele viticole din care sunt recoltaţi strugurii;
- Să aibă un titru alcoolic total de cel mult 15% vol.22;
- Să aibă un conţinut total de aciditate, exprimat în acid tartric, de cel puţin 3,5
grame la litru sau 46,6 miliechivalenţi pe litru.
b. Vinul nou aflat încă în fermentaţie
Vin nou aflat încă în fermentaţie înseamnă produsul a cărui fermentaţie
alcoolică nu s-a încheiat şi care nu este încă separat de drojdie.
c. Vinul licoros
Vin licoros înseamnă un produs care are următoarele caracteristici:
- are un titru alcoolic dobândit de cel puţin 15% vol. şi de cel mult 22% vol.;
- are un titru alcoolic total de cel puţin 17,5% vol., cu anumite excepţii;
- se obţine din: (i) must de struguri parţial fermentat; (ii) vin; (iii) amestecul
produselor menţionate anterior;
- are un titru alcoolic natural iniţial de cel puţin 12% vol., cu anumite excepţii;
- i s-au adăugat, individual sau în amestec, unul sau mai multe produse precum:
alcool neutru de origine viticolă (inclusiv alcool obţinut prin distilarea strugurilor
stafidiţi); must de struguri concentrat; rachiu de vin sau de tescovină; rachiu de
struguri stafidiţi; must de struguri parţial fermentat obţinut din struguri stafidiţi;
must de struguri concentrat obţinut prin acţiunea focului direct; must de struguri
concentrat.
d. Vinul spumant
Vin spumant înseamnă un produs care:
- este obţinut prin fermentaţie alcoolică primară sau secundară fie din struguri
proaspeţi, fie din must de struguri, fie din vin, al căror titrul alcoolic total nu este
mai mic de 8,5% vol.;
- degajă, la deschiderea recipientului, dioxid de carbon provenit exclusiv din
fermentaţie proprie;
- conservat la o temperatură de 20°C în recipiente închise, prezintă o suprapresiune de minimum 3 bari din cauza dioxidului de carbon în soluţie; şi
Ex.: „vin de smochine”.
Prin excepţie, se permite ca limita maximă a titrului alcoolic să ajungă până la 20% vol. în cazul
vinurilor care au fost obţinute fără nicio îmbogăţire, produse în anumite zone viticole din Uniunea
Europeană.
21
22
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e. Vinul spumant de calitate
Vinul spumant de calitate este acel vin spumant care, în plus faţă de caracteristicile de mai sus ale oricărui vin spumant, mai are şi urătoarele particularităţi:
- conservat la o temperatură de 20°C în recipiente închise, prezintă o suprapresiune de minimum 3,5 bari din cauza dioxidului de carbon în soluţie; şi
- titrul alcoolic total al producţiilor de vin de bază destinate preparării sale nu
este mai mic de 9% vol.
f. Vinul spumant de calitate de tip aromat
Vinul spumant de calitate de tip aromat înseamnă vinurile spumante de calitate
obţinute prin utilizarea exclusivă, la alcătuirea producţiei de vin de bază, a mustului
de struguri sau a mustului de struguri parţial fermentat, care provine din anumite
soiuri de struguri şi care, conservat la o temperatură de 20°C în recipiente închise,
prezintă o suprapresiune de minimum 3 bari din cauza dioxidului de carbon în
soluţie, având un titru alcoolic dobândit de minimum 6% vol. şi un titru alcoolic
total de minimum 10% vol.
g. Vinul spumos
Vin spumos înseamnă un produs care:
- se obţine din vin fără D.O.C. sau I.G.;
- degajă, la deschiderea recipientului, dioxid de carbon provenind total sau
parţial dintr-un adaos al acestui gaz; şi
- prezintă, atunci când este conservat la 20°C în recipiente închise, o suprapresiune de minimum 3 bari din cauza dioxidului de carbon în soluţie.
h. Vinul petiant
Vin petiant este acel produs care are un titru alcoolic dobândit de cel puţin 7%
vol. şi care se obţine din vin, din vin nou aflat încă în fermentaţie, din must de
struguri sau din must de struguri parţial fermentat, cu condiţia ca aceste produse să
aibă titru alcoolic total de minimum 9% vol., iar dacă este conservat la 20°C în
recipiente închise, are o suprapresiune datorată dioxidului de carbon endogen în
soluţie de minimum 1 bar şi maximum 2,5 bari. De asemenea, acest tip de vin este
prezentat în recipiente de 60 de litri sau mai mici.
i. Vinul perlant
Vin perlant înseamnă un similar vinului petiant, la care, spre deosebire de
acesta, cerinţa titrului alcoolic total de minimum 9% vol. trebuie îndeplinită nu de
materia primă, ci de produsul final.
j. Musturile de struguri
Mustul de struguri este acel produsul lichid obţinut în mod natural sau prin
procedee fizice din struguri proaspeţi. Poate avea şi un titru alcoolic dobândit, dar
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care să fie de maximum 1% vol. Pe lângă acest must de struguri propriu-zis, mai se
produc şi alte tipuri de must, cu următoarele denumiri şi caracteristici:
- Must de struguri parţial fermentat – înseamnă produsul obţinut din fermentarea unui must de struguri, care are un titru alcoolic dobândit mai mare de 1% vol.
şi mai mic de trei cincimi din titrul său alcoolic volumic total.
- Mustul de struguri parţial fermentat obţinut din struguri stafidiţi – este
obţinut prin fermentarea parţială a mustului de struguri obţinut din struguri
stafidiţi, al cărui conţinut total de zahăr înainte de fermentare este de cel puţin 272
de grame la litru şi al cărui titru alcoolic dobândit şi natural nu trebuie să fie mai mic
de 8% vol.
- Mustul de struguri concentrat – acel must de struguri care se obţine prin
deshidratarea parţială a mustului de struguri efectuată prin orice altă metodă
autorizată în afară de încălzire pe foc direct, astfel încât valoarea indicată la temperatura de 20°C de refractometru să nu fie mai mică de 50,9%.
- Mustul de struguri concentrat rectificat – este un produs lichid sau solid
necaramelizat, cu anumite caracteristici (pH, densitate optică, conţinut de zaharoză,
aciditate de titrare, conţinut în dioxid de sulf etc.) şi cu un titru alcoolic dobândit de
cel mult 1% vol.
k. Vinul din struguri stafidiţi
Vinul din struguri stafidiţi este obţinut fără îmbogăţire din strugurii lăsaţi la
soare sau la umbră pentru a se deshidrata parţial şi care are: (i)un titru alcoolic total
de cel puţin 16% vol., (ii) un titru alcoolic dobândit de cel puţin 9% vol. şi (iii) un
titru alcoolic natural de cel puţin 16% vol.
l. Vinul din struguri supramaturaţi
Şi acest tip de vin este obţinut fără îmbogăţire, cu titrul alcoolice puţin diferite
faţă de vinul din struguri stafidiţi, şi anume: (i) titru alcoolic total de cel puţin 15%
vol.; (ii) titru alcoolic dobândit de cel puţin 12% vol.; şi (iii) titru alcoolic natural de
cel puţin 15% vol.
m. Oţetul de vin
Oţet de vin se obţine exclusiv prin fermentarea acetică a vinului şi are o aciditate
totală de cel puţin 60 grame pe litru, exprimată în acid acetic.
n. Subproduse vitivinicole
Din prelucrarea strugurilor mai pot fi obţinute şi două categorii de produse
secundare/inferioare:
- Tescovina – reziduu rezultat din tescuirea strugurilor proaspeţi, fermentat sau
nu.
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- Drojdiile de vin - reziduu care se depune în recipientele care conţin vin, după
fermentare, în timpul stocării sau după tratarea autorizată, ori se depune în
recipientele care conţin must de struguri în timpul stocării sau după tratarea
autorizată. În ambele situaţii, drojdiile se pot obţine şi prin filtrarea sau centrifugarea
acestor produse.
2. Clasificări ale vinului
a. În funcţie de conţinutul lor în zaharuri, exprimat în glucoză plus fructoză,
vinurile23 se clasifică astfel:
a.1. vinuri seci, în cazul în care conţinutul de zahăr al vinului este de:
- maximum 4,0 g/L; sau
- maximum 9 g/L, cu condiţia ca aciditatea totală exprimată în grame de acid
tartric pe litru să nu fie cu mai mult de 2 grame sub conţinutul de zahăr (glucoză
plus fructoză);
a.2. vinuri demiseci, în cazul în care conţinutul de zahăr (glucoză plus fructoză)
al vinului este de:
- maximum 12,0 g/L;
- maximum 18 g/L, cu condiţia ca aciditatea totală exprimată în grame de acid
tartric pe litru să nu fie cu mai mult de 10 grame sub conţinutul de zahăr (glucoză
plus fructoză);
a.3. vinuri demidulci, în cazul în care conţinutul de zahăr (glucoză plus
fructoză) al vinului este cuprins între 12,01 şi 45,0 g/L;
a.4. vinuri dulci, în cazul în care conţinutul de zahăr (glucoză plus fructoză) al
vinului este mai mare de 45 g/L.
b. În funcţie de calitate şi posibilitatea stabilirii originii sale, vinurile se clasifică în
4 mari categorii:
b.1. vinuri cu D.O.C.24;
Pentru vinurile spumante/spumoase, clasificarea după conţinutul lor în zaharuri este diferită:
a) brut natur; conţinutul de zahăr exprimat în glucoză plus fructoză este de maximum 3 g/L;
această menţiune poate fi utilizată numai pentru produsele la care nu s-a adăugat zahăr după cea de-a
doua fermentaţie;
b) extrabrut; conţinutul de zahăr este de maximum 6 g/L;
c) brut; conţinutul de zahăr este de maximum 12 g/L;
d) extrasec; conţinutul de zahăr este cuprins între 12,01 şi maximum 17 g/L;
e) sec; conţinutul de zahăr este cuprins între 17,01 şi maximum 32 g/L;
f) demisec; conţinutul de zahăr este cuprins între 32,01 şi maximum 50 g/L;
g) dulce; conţinutul de zahăr este mai mare de 50 g/L.
24 Noţiunea de Denumire de origine controlată (D.O.C.) reprezintă numele unei regiuni sau
localităţi, a unui loc determinat sau, în cazuri excepţionale, a unei ţări care serveşte la desemnarea unui
produs originar din această regiune, localitate, loc determinat şi a cărui calitate sau caracteristici sunt în
mod esenţial sau exclusiv, datorate mediului geografic, cuprinzând factorii naturali şi umani şi a cărui
producere, prelucrare şi preparare au loc în aria geografică delimitată.
23
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b.2. vinuri cu I.G.25;
Suprafaţa viticolă a României este împărţită în 8 regiuni viticole, areale de
cultură a viţei-de-vie delimitate prin legislaţie. În aceste arii este permisă înfiinţarea
de plantaţii de viţă-de-vie din care se vor obţine vinurile nominalizate printr-o
Denumire de origine controlată (D.O.C.), respectiv vinuri desemnate de o Indicaţie
geografică (I.G.) numai în cadrul unor areale delimitate precis şi fără echivoc, prin
limite clar stabilite la nivel de comună/sat, în interiorul cărora este permisă
obţinerea şi producerea unor astfel de vinuri respectându-se condiţiile stabilite în
caietele de sarcini pentru producerea vinurilor care poartă aceste denumiri/indicaţii.
Cele 8 regiuni viticole ale României sunt: Regiunea viticolă a Podişului
Transilvaniei, Regiunea viticolă a Dealurilor Moldovei, Regiunea viticolă a
Dealurilor Munteniei şi Olteniei, Regiunea viticolă a Crişanei şi Maramureşului,
Regiunea viticolă a Banatului, Regiunea viticolă a Colinelor Dobrogei şi Regiunea
viticolă a Teraselor Dunării.
Pentru aceste regiuni viticole existente în România se cunosc o serie de
Denumiri de origine D.O.C. precum Târnave, Cotnari, Dealu Mare, Pietroasa, Recaş,
Segarcea, Panciu, Odobeşti, Sâmbureşti, Drăgăşani, Murfatlar, Sarica Niculiţel, care
sunt utilizate pentru a marca vinurile cu denumire de origine controlată DOC
comercializate către consumator, uşor de identificat de acesta din urmă tocmai
pentru că poartă aceste denumiri, care semnifică unele calităţi şi însuşiri superioare.

O denumire de origine controlată D.O.C. pentru vinuri este utilizată pentru a desemna un vin
obţinut în conformitate cu un caiet de sarcini al produsului care stabileşte o serie de condiţii, printre
care:
- calitatea şi caracteristicile produsului se datorează în principal sau exclusiv unui anumit mediu
geografic cu factori naturali şi umani proprii;
- strugurii din care se obţine produsul provin exclusiv din aria geografică respectivă;
- producţia are loc în aria geografică respectivă;
- produsul este obţinut din soiuri de viţă-de-vie aparţinând speciei Vitis vinifera.
25 Conceptul de Indicaţie geografică (I.G.) reprezintă numele unei regiuni sau a unei localităţi, a
unui loc determinat sau, în cazuri exceptionale, a unei ţări, care serveşte la desemnarea unui produs
originar din această regiune sau localitate, din acest loc determinat sau din această ţară şi care posedă
o calitate specifică, reputaţie sau alte caracteristici ce pot fi atribuite acestei origini geografice şi a cărui
producere şi/sau prelucrare, şi/sau preparare au loc în aria geografică delimitată.
O indicaţie geografică (I.G.) pentru vinuri este utilizată pentru a desemna un vin obţinut în conformitate cu o serie de condiţii precum:
- deţine o calitate, o reputaţie sau alte caracteristici specifice care pot fi atribuite zonei geografice
respective;
- strugurii din care se obţine produsul provin, în proporţie de cel puţin 85 %, exclusiv din aria
geografică respectivă;
- este produs în aria geografică respectivă etc.
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Harta denumirilor de origine controlată pentru vinuri din România:

D.O.C. Nicoreşti
D.O.C. Segarcea
D.O.C. Banat
D.O.C. Aiud
D.O.C. Sarica Niculiţel
D.O.C. Recaş
D.O.C. Lechinţa
D.O.C. Dealu Mare
D.O.C. Adamclisi
D.O.C. Sâmbureşti
D.O.C. Murfatlar

D.O.C. Iana
D.O.C. Însurăţei
D.O.C. Odobeşti
D.O.C. Drăgăşani
D.O.C. Babadag
D.O.C. Bohotin
D.O.C. Cotnari
D.O.C. Coteşti
D.O.C. Huşi
D.O.C. Crişana
D.O.C. Sebeş-Apold

D.O.C. Târnave
D.O.C. Mehedinţi
D.O.C. Miniş
D.O.C. Alba Iulia
D.O.C. Iaşi
D.O.C. Panciu
D.O.C.
Banu
Mărăcine
D.O.C. Pietroasa
D.O.C. Ştefăneşti
D.O.C.
Dealu
Bujorului
D.O.C. Oltina
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Lista completă a denumirilor de origine controlată (DOC) pentru vinurile
liniştite/spumante/petiante, admise pentru utilizare în România, Lista indicaţiilor
geografice (IG) pentru vinurile liniştite/aromatizate, admise pentru utilizare în
România şi Lista menţiunilor tradiţionale ale vinurilor, admise pentru utilizare în
România, sunt stabilite prin Ordinul Ministrului Agriculturii nr.732/2005, modificat
prin Ordinul nr. 247/2012.
Harta indicaţiilor geografice pentru vinuri

Dealurile Munteniei;
Dealurile Olteniei;
Viile Timişului;
Terasele
Dunării;
Dealurile Vrancei;
Viile Caraşului;
Colinele Dobrogei;
Dealurile Sătmarului;
Dealurile Crişanei;
Dealurile Zarandului;
Dealurile Transilvaniei;
Dealurile Moldovei

După cum este cunoscut, în toată Uniunea Europeană, potrivit art. 103 din
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, o denumire de origine protejată şi o indicaţie
geografică protejată pot fi utilizate de orice operator care comercializează un vin
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produs în conformitate cu caietul de sarcini corespunzător. Iar denumirea de origine
protejată şi indicaţia geografică protejată, precum şi vinul care utilizează denumirea
protejată în conformitate cu caietul de sarcini „sunt protejate împotriva:
 oricărei utilizări comerciale directe sau indirecte a denumirii protejate respective:
o de produse comparabile care nu sunt conforme cu caietul de sarcini pentru
denumirea protejată; sau
o în măsura în care această utilizare exploatează reputaţia unei denumiri de
origine protejate sau a unei indicaţii geografice protejate.
 utilizării abuzive, imitării sau evocării, chiar dacă originea adevărată a
produsului sau a serviciului este indicată sau dacă denumirea protejată este tradusă,
transcrisă sau transliterată ori este însoţită de expresii, precum „stil”, „tip”,
„metodă”, „manieră”, „imitaţie”, „gust”, „similar” sau altele asemănătoare;
 oricărei indicaţii false sau înşelătoare privind provenienţa, originea, natura
sau calităţile esenţiale ale produsului, care figurează pe partea interioară sau
exterioară a ambalajului, în materialul publicitar sau în documentele referitoare la
produsul vinicol respectiv, precum şi împotriva ambalării produsului într-un
recipient de natură să creeze o impresie greşită cu privire la originea acestuia;
 oricărei alte practici de natură să inducă în eroare consumatorul cu privire la
adevărata origine a produsului”.
Caietele de sarcini care stabilesc normele de producere a strugurilor şi vinurilor
cu D.O.C. şi I.G. se întocmesc de către asociaţiile profesionale de producători
reprezentative din arealul D.O.C. sau I.G. la care se face referire şi se avizează de
către O.N.V.P.V. Totodată, această autoritate elaborează şi procedurile de control şi
verificare în vederea certificării vinurilor cu D.O.C. şi cu I.G. şi a vinurilor varietale.
Dreptul de utilizare a D.O.C. şi a I.G. pentru comercializarea vinurilor se
acordă prin certificate de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu D.O.C.
sau cu I.G., eliberate anual de către O.N.V.P.V., la cererea producătorilor, pentru
fiecare lot de vin destinat comercializării.
b.3. vinuri fără D.O.C. şi fără I.G., dar cu denumire de soi, denumite „vinuri
varietale”;
Vinul varietal este vinul fără denumire de origine controlată, fără indicaţie
geografică, care poartă numele unui soi dintre cele prevăzute de legislaţie şi care
defineşte un produs ce respectă următoarele cerinţe:
- provine din struguri recoltaţi din plantaţii de viţă-de-vie înscrise în Registrul
plantaţiilor viticole, cu denumirea soiului admis pentru a produce vin varietal;
- strugurii din care este obţinut vinul varietal trebuie să provină îh proporţie de
cel puţin 85% din unul dintre soiurile admise;
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- este produs în România, din struguri recoltaţi în arealele viticole, delimitate
conform legislaţiei în vigoare.
Vinul varietal este produs din struguri proveniţi din următoarele soiuri de
viţă-de-vie: Aligote, Burgund mare, Băbeasca neagră, Chardonnay, Cabernet
Sauvignon, Fetească neagră, Fetească regală, Merlot, Muscat Ottonel, Pinot gris,
Pinot noir, Riesling italian, Sauvignon blanc, Syrah.
Lista soiurilor se actualizează anual şi se notifică la Comisia Europeană de
O.N.V.P.V.
Dreptul de a folosi în etichetare numele soiului de viţă-de-vie se acordă în
conformitate cu legislaţia în vigoare, prin Autorizaţia de producător de struguri
destinaţi producerii de vin varietal, Autorizaţia de producător de vin varietal sau
Certificatul de atestare a dreptului de comercializare a vinului varietal, emise de
către O.N.V.P.V..
b.4. vinuri fără D.O.C., fără I.G. şi fără denumire de soi, denumite, simplu,
„vin”.
Pentru a evita ca unii producători să încalce prevederile legale de etichetare,
pentru a proteja producătorii oneşti de vinuri DOC/IG în faţa inconvenientelor
ridicate de utilizarea de către alţi producători a unor inscripţionări deranjante pentru
promovarea pe piaţă a unor vinuri într-adevăr de calitate şi, nu în cele din urmă,
pentru a proteja consumatorii, s-a introdus însemnul de certificare a calităţii vinurilor DOC/IG în cadrul sistemului de etichetare a vinurilor DOC/IG îmbuteliate şi
destinate comercializării, sistem gestionat şi controlat de către ONVPV.
Producătorii de vinuri care deţin plantaţii de viţă de vie situate în arealele
delimitate ale denumirilor de origine DOC şi indicaţiilor geografice IG, plantaţii
autorizate să furnizeze struguri pentru obţinerea vinurilor DOC şi IG conform
condiţiilor stabilite în caietele de sarcini corespunzătoare şi care sunt interesaţi să
obţină vinuri pe care să le comercializeze obţinând dreptul de a utiliza numele unei
DOC sa a unei IG, atestat printr-un document oficial emis de autoritatea O.N.V.P.V.
sunt obligaţi de legislaţia în vigoare să marcheze buteliile ce conţin vinurile DOC şi
IG atestate şi controlate, prin acest Însemn de certificare a calităţii vinurilor DOC/IG,
de tip hologramă, care are imaginea de mai jos:
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c. După stadiul de maturare a strugurilor şi de caracteristicile lor calitative la
cules, vinurile cu D.O.C. pot purta următoarele menţiuni tradiţionale:
- C.M.D. - vinul obţinut din struguri culeşi la maturitate deplină;
- C.T. - vinul obţinut din struguri culeşi târziu;
- C.I.B. - vinul obţinut din struguri culeşi la înnobilarea boabelor.
d. După culoare, vinurile se clasifică în:
- Albe
- Rosé
- Roşii.
e. După vechimea vinului, vinurile mai pot primi următoarele menţiuni tradiţionale, admise pentru utilizare în România, conform Ordinului Ministrului
Agriculturii nr. 732/2005:
- Rezervă - este un vin cu denumire de origine controlată (DOC) maturat în
baricuri minimum 6 luni şi învechit în sticlă minimum 6 luni.
- Vin de vinotecă - este un vin cu denumire de origine controlată (DOC)
învechit în sticlă minimum 4 ani, cu buchet format în sticlă în timpul învechirii şi
care se comercializează atât timp cât îşi păstrează calităţile conferite de această menţiune tradiţională.
- Vin tânăr - este un vin introdus pe piaţă înainte de sfârşitul anului în care a
fost produs.
3. Protecţia unei denumiri de origine sau a unei indicaţii geografice
La nivelul Uniunii Europene există mecanisme de protecţie pentru o denumire
de origine sau o indicaţie geografică, reglementate de art. 95-107 din Regulamentul
UE nr. 1308/2013.
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Cererea de protecţie pentru o denumire de origine sau o indicaţie geografică
poate fi făcută un grup de producători interesaţi sau, în cazuri excepţionale şi
justificate corespunzător, de un producător individual.
Conform acestor prevederi, prima etapă a procedurii de acordare a protecţiei se
desfăşoară la nivel naţional. În România, competenţa în această materie aparţine
O.N.V.P.V., astfel cum s-a stabilit prin Ordinul Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale nr.266/2017, care reglementează inclusiv procedurile de control
şi verificare în vederea autorizării plantaţiilor producătoare de struguri destinaţi
obţinerii de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale, autorizării producătorilor de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie
geografică sau varietale, certificării vinurilor cu denumire de origine controlată,
indicaţie geografică şi a vinurilor varietale şi stabilirii însemnului de certificare a
calităţii vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică şi a vinurilor varietale îmbuteliate.
4. Atestarea şi controlul strugurilor şi al vinurilor
Prin Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 224/2017 s-a
prevăzut că toţi cultivatorii de viţă-de-vie din soiuri nobile de vin, indiferent de
suprafaţa înscrisă în Registrul plantaţiilor viticole, ce comercializează producţia de
struguri pentru vin din propria recoltă către persoane fizice şi/sau juridice, au
obligaţia deţinerii şi completării Carnetului de viticultor.
Orice transport de struguri din soiuri nobile pentru vin va fi însoţit în mod
obligatoriu, de la cultivator până la centrul de procesare, de fila din carnetul de
viticultor, în original, corespunzătoare cantităţilor transportate. Orice transport al
unor cantităţi de struguri din soiuri nobile pentru vin ce face obiectul unei activităţi
comerciale care nu este însoţit de fila originală din carnetul de viticultor, în care să
fie înscrise corect şi complet datele prevăzute în rubricile acesteia, se consideră
transport ilicit.
Producerea vinurilor cu D.O.C., a vinurilor cu I.G. şi a vinurilor varietale se face
în baza autorizaţiei de producător de struguri destinaţi obţinerii acestora.
Comercializarea vinurilor cu D.O.C. şi/sau I.G. şi a vinurilor varietale se face în
baza certificatului de atestare a dreptului de comercializare, eliberat de către O.N.V.P.V.
la solicitarea producătorilor, pentru loturile de vin aprobate în cadrul comisiilor de
degustare.
Controlul respectării prevederilor caietului de sarcini al produsului cu D.O.C.
sau cu I.G., efectuat în perioada de vegetaţie a viţei-de-vie şi în procesul de obţinere
şi condiţionare a vinului, se face de către personalul O.N.V.P.V. cu atribuţii de
specialitate şi de către consilierii cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul
tehnic vitivinicol.
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Controlul conformităţii produselor vitivinicole în vederea atestării dreptului de
comercializare în raport cu prevederile existente în caietele de sarcini D.O.C. şi/sau
I.G., precum şi controlul conformităţii vinurilor varietale se efectuează tot de către
O.N.V.P.V.
Vinurile care nu corespund categoriei de calitate în care au fost încadrate sunt
retrase de la comercializare, iar cele care nu întrunesc parametrii pentru consumul
uman se retrag de la comercializare sau se denaturează, după caz.
Controlul oficial al parametrilor fizico-chimici şi caracteristicilor organoleptice
ale vinurilor se realizează în laboratoare autorizate de Ministerul Agriculturii26 şi
care îndeplinesc criteriile generale de funcţionare a laboratoarelor de testare stabilite
în standardul ISO/CEI 17025.
Vinurile care nu respectă parametrii organoleptici şi fizico-chimici stabiliţi prin
normele de aplicare a Legii viei şi vinului sunt considerate vinuri improprii
consumului uman şi pot fi destinate numai distilării sau producerii oţetului.
5. Transportul de produse vitivinicole şi evidenţele obligatorii
Prin Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 234/2004 au fost
aprobate documentele de însoţire a transporturilor de produse vitivinicole şi
evidenţele obligatorii în sectorul vitivinicol.
Potrivit acestui act normativ, orice persoană fizică sau juridică, care efectuează
un transport de produse vitivinicole27, trebuie să întocmească, pe răspunderea sa,
un document28 de însoţire a acestui transport.
Persoanele fizice sau juridice care deţin produse vitivinicole în scopul comercializării au obligaţia de a ţine registre de evidenţă.
Nu sunt obligaţi să ţină registre de evidenţă (i) detailiştii care exercită o activitate
comercială privind vânzarea directă în cantităţi mici la consumator; (ii) vânzătorii
de băuturi consumate exclusiv pe loc; (iii) producătorii de oţet din vin.
Registrele de evidenţă sunt:
 registrul de intrări-ieşiri pentru produse vitivinicole în vrac;

26 Lista actuală a laboratoarelor autorizate din România se regăseşte în Ordinul Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 272/2010 privind aprobarea Listei laboratoarelor desemnate pentru
efectuarea analizelor în cadrul controlului oficial în sectorul vitivinicol. Sunt autorizate 8 laboratoare
pentru analize fizico-chimice, microbiologice şi organoleptice şi 2 laboratoare pentru analize izotopice.
27 Articolul 3 al Ordinului prevede unele excepţii de la această obligativitate, cum ar fi: transportul
strugurilor în cadrul aceleiaşi unităţi de producţie vitivinicolă, de la punctul de recoltare la centrul de
prelucrare industrială al unităţii; transportul oţetului din vin; transportul produselor conţinute în
recipiente cu un volum nominal de maximum 5 litri etc.
28 Modelul documentului de însoţire este prevăzut în anexa nr. 1 a Ordinului nr. 234/2004, iar
instrucţiunile de completare în anexa nr. 2.
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 registrul practicilor şi tratamentelor oenologice29;
 registrul de intrări-ieşiri pentru utilizarea alcoolului şi zaharozei în practicile
oenologice;
 registrul de îmbuteliere.
Documentele de însoţire şi registrele de evidenţă trebuie să fie păstrate minimum 5 ani de la încheierea anului calendaristic în cursul căruia au fost întocmite.
6. Ambalarea, etichetarea şi comercializarea vinurilor
Punerea în consum a vinurilor cu D.O.C., a vinurilor cu I.G., a vinurilor
varietale, a vinurilor spumoase, spumante, petiante, perlante şi a vinurilor licoroase
se face obligatoriu în formă îmbuteliată, sub sancţiunea retragerii de la comercializare. Dintre acestea, vinurile spumante de calitate cu D.O.C. pot fi păstrate sau
comercializate numai în recipiente de sticlă închise cu ajutorul unui dop din plută
ori din alte materiale admise în comerţul internaţional, fixate cu ajutorul unor
legături de sârmă, acoperite, acolo unde este cazul, cu un capac şi învelite în folie
care acoperă dopul în totalitate.
La etichetarea produselor vitivinicole se utilizează menţiuni obligatorii şi menţiuni facultative. Sunt menţiuni obligatorii şi care trebuie menţionate pe etichetă în
limba română pentru produsele vinicole produse în România cele precum:
- denumirea categoriei de produse viticole;
- menţiunea D.O.C. sau I.G. dacă e cazul;
- tăria alcoolică dobândită;
- ţara de provenienţă;
- indicarea îmbuteliatorului sau, în cazul vinului spumant, al vinului spumos, al
vinului spumant de calitate sau al vinului spumant de calitate de tip aromat, numele
producătorului sau al comerciantului;
- indicarea importatorului, în cazul vinurilor importate;
- volumul nominal al recipientului;
- indicarea numărului lotului, care să permită identificarea datei îmbutelierii;
- altele.
Sunt menţiuni facultative cele precum:
- anul de recoltă; dacă apare pe etichetă o astfel de menţiune, este necesar ca cel
puţin 85% din cantitatea de struguri utilizată în procesul de producţie să fie recoltată
în anul respectiv;
29 În registrele de practici şi tratamente oenologice se evidenţiază următoarele operaţiuni:
a) ridicarea potenţialului alcoolic al vinurilor;
b) acidifierea;
c) dezacidifierea;
d) îndulcirea;
e) adaosul de alcool pentru producerea unor vinuri speciale;
f) îmbutelierea.
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- denumirea unuia sau a mai multor soiuri de struguri de vinificaţie; dacă se
utilizează numele unui singur soi de viţă-de-vie, vinul trebuie să fi fost obţinut în
proporţie de cel puţin 85% din soiul menţionat;, iar dacă sunt menţionate două sau
trei soiuri de viţă de-vie, vinul trebuie să fi fost obţinut în proporţie de 100% din
soiurile menţionate;
- menţiuni indicând conţinutul de zahăr.
În fine, în ceea ce priveşte comercializarea şi punerea în consum a vinului, mai
trebuie precizat că orice categorie de vinuri poate fi comercializată şi în vrac în
vederea îmbutelierii, cu excepţia vinurilor spumoase, spumante, perlante, petiante
şi licoroase.
Vinurile cu D.O.C., cu I.G. şi vinurile varietale, ambalate în sistem bag-in-box,
pot fi puse în consum direct (către consumator) în recipiente de volum mai mic decât
cel al recipientului în care au fost îmbuteliate, cu respectarea trasabilităţii.
Comercializarea cu amănuntul a vinurilor vrac se face numai în spaţii autorizate
de consilierii cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol.

