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Scurtă prezentare a O.N.V.P.V.:
Oficiul National al Viei și Produselor Vitivinicole, denumit în continuare
O.N.V.P.V., s-a înființat în anul 2009, ca organ de specialitate în subordinea
Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, ca urmare a comasării prin
fuziune a Oficiului National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri și a Oficiului
National al Viei și Vinului, care s-au desființat.
În prezent O.N.V.P.V. este organ de specialitate tehnico-ştiinţific al
administrației publice centrale, în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării
Rurale (M.A.D.R.), cu atribuții în domeniul vitivinicol, cu personalitate juridică,
finanțat integral din venituri proprii, care gestionează la nivel național, în principal,
potențialul de producție, denumirile de origine controlată, indicațiile geografice și
mențiunile tradiționale pentru produsele vitivinicole.
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Structura O.N.V.P.V.:
În conformitate cu Legea nr. 164 din 2015 a viei și vinului în sistemul organizării
comune a pieței vinului, O.N.V.P.V. este format din aparatul executiv și Consiliul
Regiunilor Viticole.
Consiliul Regiunilor Viticole are rol consultativ și de coordonare tehnicoştiinţifică și este compus din 10 reprezentanți ai regiunilor viticole și directorul general
al O.N.V.P.V.. Membrii Consiliului Regiunilor Viticole reprezintă cele 8 regiuni
viticole, aleși pentru un mandat de 4 ani și sunt reprezentați astfel: câte un membru
pentru regiunile viticole Crișana și Maramureș, Dealurile Banatului, Podișul
Transilvaniei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării și Nisipurile și alte terenuri
favorabile din sudul țării și câte doi membri pentru regiunile viticole Dealurile
Moldovei și Dealurile Munteniei și Olteniei.
O.N.V.P.V. este condus de un director general numit prin ordin al Autorității în
condițiile legii, cu avizul Consiliului Regiunilor Viticole.
Organigrama la nivel central are următoarea componență:
 Compartiment Relații cu Publicul, Registratură;
 Compartiment Juridic;
 Compartiment Audit;
 Serviciul Viticultură – Vinificație, Protecție DOC/IG:


Compartiment Inspectorate Teritoriale;



Compartiment Promovare DOC/IG;



Compartiment Gestiune/Protecție DOC/IG.

 Biroul Financiar – Contabilitate, Administrativ:


Compartiment Administrativ, Resurse Umane, Achiziții Publice;



Compartiment Financiar Contabilitate;

 Biroul Potențial de Producție:
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Compartiment Registrul Plantațiilor Viticole;



Compartiment Comunicări CE/OIV.

Pentru activitatea care se desfășoară în teritoriu, structura inspectoratelor
teritoriale este gândită să corespundă repartizării pe regiunile viticole existente în
România, stabilite conform legislației, și sunt organizate sub coordonarea șefului
serviciu viticultură-vinificație, protecție DOC/IG astfel:
1.

Dealu Mare – județe arondate Prahova, Buzău;

2.

Oltenia – județe arondate Dolj, Olt, Mehedinți, Teleorman, Giurgiu;

3.

Drăgășani – județe arondate Vâlcea, Argeș;

4.

Banat – județe arondate Timiș, Caraș-Severin, Arad;

5.

Târnave – județe arondate Sibiu, Alba;

6.

Iași – județe arondate Iași, Botoșani, Vaslui;

7.

Vrancea – județe arondate Vrancea, Bacău;

8.

Galați – județe arondate Brăila, Galați;

9.

Tulcea – județ arondat Tulcea;

10.

Constanța – județ arondat Constanța;

11.

Sălaj – județe arondate Sălaj, Maramureș, Cluj, Mureș;

12.

Satu Mare – județe arondate Satu Mare, Bihor.
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Activitatea O.N.V.P.V.:
Rol și competențe, relaționare instituțională
Potrivit competențelor stabilite prin actul normativ de înființare, Hotărârea
Guvernului nr. 1408 din 18 noiembrie 2009 privind înființarea, organizarea și
funcționarea Oficiului Național al Viei și Produselor Vitivinicole, instituția este
implicată în elaborarea cadrului legislativ care să asigure punerea în aplicare a
politicilor comunitare privind producerea și comercializarea vinurilor către
consumatorul final și care beneficiază de numele unei denumiri de origine controlată
(DOC) sau al unei indicații geografice (IG), noțiuni care au rolul de a desemna vinuri
cu însușiri calitative superioare, controlate de o autoritate cu atribuții specifice pe
filiera de producere și comercializare, cu origine identificabilă.
O.N.V.P.V. gestionează la nivel național, în principal, potențialul de producție
vitivinicol (patrimoniul viticol al României), denumirile de origine, indicațiile
geografice și mențiunile tradiționale pentru produsele vitivinicole.
Instituția elaborează și propune spre aprobare proiecte de acte normative sau
administrative cu caracter normativ pentru sectorul vitivinicol, ținând seama de
cerințele dezvoltării viticulturii și vinificației, de reglementările Uniunii Europene și
recomandările Organizației Internaționale a Viei și Vinului (O.I.V.).
Participarea, în cadrul grupurilor de lucru, la elaborarea proiectelor de acte
normative din sectorul vitivinicol funcție de cerințele dezvoltării viticulturii și
vinificației, de reglementările Uniunii Europene au condus la:
 elaborarea Legii nr. 164/2015 a viei și vinului în sistemul organizării comune a
pieței vitivinicole, ordine pentru punerea în aplicare a măsurilor finanțate în
cadrul Programului Național de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014
– 2018;
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 elaborarea Ordinului privind aprobarea introducerii noului însemn de certificare
a calității vinurilor cu denumire de origine controlată și indicație geografică
îmbuteliate și stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a
plantațiilor viticole destinate obținerii de struguri pentru producerea de vinuri cu
denumire de origine controlată sau cu indicație geografică, a cuantumului taxei
pentru atestarea dreptului de utilizare a denumirii de origine controlată sau a
indicației geografice pentru comercializarea vinurilor;
 elaborarea proiectului de act normativ privind modificarea anexei la Ordinul
ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 397/2003 pentru aprobarea
Nominalizării arealelor viticole și încadrării localităților pe regiuni viticole,
podgorii și centre viticole;
 elaborarea Ordinului nr. 1648/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor,
eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului Național de Sprijin al României
în sectorul vitivinicol 2014 – 2018, și pentru aprobarea modelului de contract
privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor;
 elaborarea Ordinului nr. 1801/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de investiții, eligibilă pentru
finanțare în cadrul Programului Național de Sprijin al României în sectorul
vitivinicol 2014 – 2018;
 elaborarea Ordinului nr. 1763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a
plantațiilor viticole, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului Național de
Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018;
 elaborarea Ordinului nr. 525/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului
agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1515/2013 privind aprobarea introducerii
noului însemn de certificare a calității vinurilor cu denumire de origine
controlată și indicație geografică îmbuteliate și stabilirea cuantumului taxei
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pentru autorizarea anuală a plantațiilor viticole destinate obținerii de struguri
pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată sau cu indicație
geografică, a cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a
denumirii de

origine

controlată

sau

a

indicației geografice

pentru

comercializarea vinurilor;
 elaborarea Ordinului nr. 1329/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de asigurare a recoltei de
struguri pentru vin, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului Național de
Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018;
 elaborarea Ordinului nr. 2028/2015 pentru stabilirea termenului de conversie a
drepturilor de plantare acordate producătorilor înainte de 31 decembrie 2015 și
valabile la această dată în autorizații de plantare.
În baza prevederilor Regulamentului Delegat al Comisiei nr. 560/2015 și a
Regulamentului de punere în aplicare nr. 561/2015 de stabilire a normelor de aplicare
a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului,
România, ca Stat membru al Uniunii Europene, are obligația să instituie un nou sistem
de autorizații pentru plantarea viței-de-vie începând cu data de 1 ianuarie 2016.
În acest sens, a fost elaborat și transmis spre avizare Ordinul pentru aprobarea
Normelor privind gestionarea sistemului autorizațiilor de plantare a viței-de-vie pentru
struguri de vin.
O.N.V.P.V. colaborează cu toți factorii implicați în buna organizare și
funcționare a sectorului vitivinicol din România, respectiv Organizația Națională
Interprofesională Vitivinicolă recunoscută administrativ pe filieră (O.N.I.V.),
Asociația Degustătorilor Autorizați din România (A.D.A.R.), asociații/organizații de
producători reprezentative din arealele cu denumire de origine/indicație geografică, cu
Inspecția de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol (I.S.C.T.V.), Oficiul de Stat
pentru Invenții și Mărci (O.S.I.M.), Patronatul National al Viei și Vinului (P.N.V.V.),
Direcțiile pentru Agricultură Județene și a Municipiului București, Agenția de Plăți și
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Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.) ori direcții de specialitate din cadrul
M.A.D.R. și alte instituții ale administrației publice.
O preocupare aparte a O.N.V.P.V. o constituie colaborarea și îmbunătățire a
activității desfășurate cu instituțiile implicate în derularea măsurilor de sprijin financiar
specifice sectorului vitivinicol din fonduri naționale și comunitare (A.P.I.A., Direcțiile
agricole județene și a Municipiului București, I.S.C.T.V.).
Astfel la 9 mai 2014 a fost încheiat acordul de delegare între A.P.I.A. și
O.N.V.P.V. pentru verificarea administrativă în Registrul Plantațiilor Viticole (R.P.V.)
a parcelelor supuse măsurii de restructurare/reconversie, măsurii de modernizare a
plantațiilor viticole și măsurii de asigurare a recoltei pentru struguri de vin și a intrat în
vigoare în luna iulie a aceluiași an odată cu verificarea primelor dosare de
Reconversie/Restructurare.
La data prezentului raport au fost verificate administrativ un număr de 343
dosare privind măsura de restructurare/reconversie a plantațiilor viticole, 134 dosare
privind măsura de asigurare a recoltei de struguri pentru vin, 21 de dosare privind
măsura de modernizare a plantațiilor viticole.
Referitor la relaționarea cu diverse organisme internaționale, O.N.V.P.V.
asigură legătura României cu O.I.V. și își exercită dreptul de vot pentru adoptarea
rezoluțiilor O.I.V., țara noastră fiind membră a O.I.V. din anul 1927. Instituția asigură
participarea unor experți cu experiență, desemnați potrivit competențelor în domeniu,
să participe în cadrul reuniunilor organizate de forul internațional, pe complexa
problematică pe care o abordează acesta.
Un aspect foarte important al activității O.N.V.P.V. îl constituie relaționarea
cu Comisia Europeană – Direcția Generală de Agricultură și Dezvoltare Rurală, un
cadru complex de activități care implică o serie de raportări specifice (potențial de
producție, declarații obligatorii vitivinicole, etc), participări la ședințele organizate la
Bruxelles în grupurile de lucru care urmăresc elaborarea de regulamente specifice
domeniului, participări la diverse misiuni de audit desfășurate de serviciile Comisiei
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Europene în special pentru evaluarea impactului măsurilor derulate cu fonduri
europene în cadrul Programului Național Suport vitivinicol al României.
O.N.V.P.V. este instituția desemnată de România pentru a colabora cu Centrul
European de Referință și Control în Sectorul Vitivinicol – ERC – CWS în concordanță
cu Regulamentul C.E. nr.555/2008. Aceasta este instituția Comisiei Europene care
coordonează baza de date izotopice a probelor de vin efectuate anual de fiecare Stat
Membru al Uniunii Europene
În cadrul reuniunii din 22 octombrie 2014, JRC – IRMM a invitat Franța,
Germania, Italia, Spania, România și Cipru să devine primele State Membre care fac
parte din Comitetul Consultativ al Centrului European de Referință pentru Control în
sectorul vitivinicol.
Franța, Germania, Italia, Spania au fost de acord în cadrul ședinței, în timp ce
România a transmis ulterior acordul oficial și a avut în cursul anului 2015 o persoană
desemnată să facă parte din Comitetul Consultativ al Centrului European de Referință
pentru Control în sectorul vitivinicol.
România a avut desemnate alte trei persoane care să facă parte din următoarele
structuri ale Centrului Comun de Cercetare din cadrul Centrului European de Referință
pentru Control în sectorul vitivinicol pe parcursul anului 2015, cu prelungirea acestui
angajament și pentru anul 2016:
 Grup de lucru pentru măsurători izotopice;
 Grup de lucru pentru banca de date analitice europeană;
 Grup de lucru pentru noi metode de analiză.
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Măsuri administrative
Securitatea și sănătatea în muncă reprezintă în prezent una dintre principalele
preocupări ale O.N.V.P.V. în raport de proprii angajați. Acest concept este parte
integrantă a conceperii organizării și desfășurării proceselor de muncă și are rolul ca
prin măsuri și mijloace specifice să prevină disfuncțiile din cadrul sistemului de muncă
astfel încât aceasta să se desfășoare în condiții de maximă eficiență.
În anul 2013 au fost demarate procedurile pentru contractarea unor fonduri
europene privind eficientizarea energetică a sediului O.N.V.P.V.. Având în vedere
blocarea temporară a axei respective și din partea noastră au fost suspendate toate
demersurile în acest sens.
În cursul anului 2014 s-a decis introducerea unui sistem de acces doar pe baza
unui card de acces. Nevoia de control al accesului a apărut ca urmare a necesitații de
securitate și automatizare, de a limita accesul anumitor persoane și de a permite
persoanelor autorizate să aibă acces ușor în zone prestabilite, doar pe baza unui card
de acces.
O.N.V.P.V. prin atribuțiile legale gestionează la nivel național, în principal,
potențialul de producție vitivinicol – patrimoniul viticol al României, prin intermediul
R.P.V. ale cărui servere sunt găzduite în cadrul M.A.D.R.. Pentru eficientizarea și
securizarea activității, având în vedere vechimea echipamentelor actuale, s-a decis
achiziționarea unor echipamente de actualitate care în cel mai scurt timp, cu ajutorul
S.T.S., vor fi montate la sediul O.N.V.P.V..
Pentru buna derulare a acordului de delegare cu A.P.I.A. încă de la început s-au
făcut eforturi pentru conectarea la R.P.V. și a tuturor inspectoratelor teritoriale ale
O.N.V.P.V..
Pentru eficientizarea activității O.N.V.P.V. s-a reușit implementarea de tehnică
de calcul de actualitate pentru toți angajații.
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A fost accesat programul RABLA în ultimii 2 ani reușindu-se în acest fel
întinerirea parcului auto propriu.
Toate aceste măsuri au fost implementate având ca scop final desfășurarea unei
activității de lucru decente care să asigure securitatea și sănătatea în muncă, protejarea
vieții, integrității și sănătății lucrătorilor împotriva riscurilor de accidentare și
îmbolnăvire profesională care pot apărea la locul de muncă.
Certificare ISO 9001:2008 și OHSAS 18001:2007
Anul 2013 reprezintă un an important întrucât O.N.V.P.V. a fost acreditat
cu Sistem ISO

Integrat de Management al Calității, Sănătății și Securității

ocupaționale în conformitate cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2008 și SR
OHSAS 18001:2007.
Prin implementarea Sistemului Integrat de Management pentru activități de
reglementare în domeniul viei și produselor vitivinicole, instituția se angajează pentru:
 îmbunătățirea continuă a eficacității sistemului de management al calității,
sănătății și securității ocupaționale;
 asigurarea unui mediu de lucru adecvat pentru desfășurarea corespunzătoare a
tuturor proceselor și a resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite;
 creșterea competitivității prin implementarea corectă și unitară a procedurilor
specifice cu aplicații tehnice performante pentru realizarea lucrărilor;
 asigurarea unei transparențe relaționale la nivelul instituției pentru a îmbunătăți
gradul de comunicare și de înțelegere a sarcinilor de serviciu;
 menținerea și dezvoltarea unor relații corespunzătoare de muncă cu diverși
colaboratori ai instituției.
Obiectivele generale fundamentează obiectivele specifice proceselor, care se
realizează în conformitate cu Programul de îmbunătățire a sistemului de management
al calității / Programul de management pentru sănătate și securitate ocupațională.
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Pentru realizarea obiectivelor specifice sunt alocate resurse materiale, financiare
și umane.
O.N.V.P.V. se asigură că cerințele Manualului Sistemului Integrat de
Management cât și a celorlalte documente ale sistemului integrat de management sunt
cunoscute, însușite și aplicate de întreg personalul. Instituția este auditată permanent
conform procedurilor sistemelor de management ale auditorului, planul de
supraveghere urmărind auditarea proceselor și departamentelor cu scopul de a
evalua implementarea și funcționarea sistemelor implementate.
Organizarea Congresului Mondial al Viei și Vinului în România
O.N.V.P.V. a asigurat împreună cu M.A.D.R. și alte organizații din domeniul
vitivinicol Organizarea Congresului al XXXVI-lea și a Adunării Generale
Extraordinare ale O.I.V. la București, în perioada 2 – 7 iunie 2013 la Palatul
Parlamentului. A fost cea de-a doua ediție organizată de România, după Congresul
organizat în anul 1964.
Personalul O.N.V.P.V. a făcut parte din comisiile desemnate pentru desfășurarea
licitațiilor publice desfășurate în vederea organizării Congresului Mondial al Viei și
Vinului. De asemenea, a fost prezent pe toată perioada de desfășurare a Congresului
mondial la locația desemnată și a asigurat buna desfășurare a acestui eveniment
deosebit de important pentru sectorul vitivinicol românesc.
Toate formalitățile administrative s-au derulat în cadrul platformei OIV2013.ro
care a fost dezvoltată sub atenta îndrumare a O.I.V., pentru a oferi întreg suportul
necesar participanților la congresul găzduit de țara noastră. Alături de informații
generale disponibile în 6 limbi, aplicația online www.oiv2013.ro a oferit posibilitatea
înscrierii online a participanților și însoțitorilor, a trimiterii lucrărilor de specialitate, a
alegerii excursiilor opționale sau a plații taxelor de participare, contribuind decisiv la
reușita evenimentului.
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În data de 7 iunie 2013, în cadrul Adunării Generale Extraordinare ale O.I.V. a
fost ales actualul Director General al O.I.V., domnul Jean-Marie Aurand.
Evenimentul a fost apreciat de specialiștii internaționali în domeniu participanți
la manifestare.
Sistemul Informatic Național al Viei și Vinului
O.N.V.P.V. deține și gestionează, la nivel național, Sistemul Informatic Național
al Viei și Vinului (S.I.N.V.V.), instrument de bază pentru punerea în aplicare a
măsurilor de sprijin în sectorul vitivinicol, care cuprinde R.P.V., declarațiile obligatorii
și industriile vitivinicole.
De asemenea, O.N.V.P.V. efectuează comunicări către Comisia Europeană în
ceea ce privește potențialul de producție și sistemul de declarații obligatorii din sectorul
vitivinicol, în termenele prevăzute de regulamentele europene în vigoare și în baza
datelor cuprinse în S.I.N.V.V..
În baza acestor atribuții și prevederilor Regulamentului Delegat al Comisiei nr.
560/2015 și a Regulamentului de punere în aplicare nr. 561/2015 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European
și al Consiliului în ceea ce privește sistemul de autorizații pentru plantări de viță-devie, O.N.V.P.V. trebuie să implementeze un nou sistem informatic care să corespundă
cerințelor din legislația amintită mai sus. În acest sens, a fost inițiată achiziția unui nou
program informatic care să asigure funcționarea S.I.N.V.V. și efectuarea comunicărilor
către Comisia Europeană în forma solicitată. Noul program informatic va asigura
următoarele funcționalități: conversie drepturi individuale de replantare, conversie
drepturi de plantare din Rezerva Națională, conversie drepturi de plantare din Rezerva
Județeană, utilizarea autorizației de replantare în alt județ, modificare autorizație,
căutare și vizualizare autorizații plantare, căutare și vizualizare cereri de conversie
drepturi, defrișare parcelă viticolă, eliberare autorizație de replantare , introducere
cerere pentru Plantări Noi și integrarea utilizatorilor cu aplicația existentă.
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Sistemul de certificare DOC / IG
Potrivit prevederilor H.G. nr. 1408 din 2009 O.N.V.P.V. este autoritatea
competentă responsabilă cu gestionarea la nivel național, a potențialului de producție,
denumirilor de origine controlate, indicațiilor geografice și mențiunilor tradiționale pentru
produsele vitivinicole.
O.N.V.P.V. este responsabil de gestionarea procedurilor de modificare a caietelor
de sarcini privind denumirile de origine controlate, indicațiile geografice la nivel național
și European: analizarea cererilor de modificări ale Caietelor de sarcini pentru producerea
vinurilor cu DOC/IG, solicitate de asociații de producători, transmiterea către Comisia
Europeană

(ISAMM – e-Ambrosia), întocmirea răspunsurilor la notificările pentru

dosarele tehnice aferente DOC/IG protejate în prezent.
O.N.V.P.V. asigură protecția DOC, IG pentru vinuri la înregistrarea de mărci și
indicații geografice prin punerea în aplicare, împreună cu O.S.I.M. în baza unui protocol
a prevederilor legale privind protecția denumirilor de origine și indicațiilor geografice
pentru vinuri împotriva înregistrării ca mărci sau ca indicații geografice.
Asigurarea trasabilității producerii vinurilor cu DOC/IG conform procedurilor
personalizate și a calendarului pentru controlul pe fluxul tehnologic de producere a
vinurilor cu DOC/IG cuprinde următorii pași:
 inventarierea agenților economici potențiali producători de struguri/vinuri cu
DOC/IG, care au ca obiect de activitate producerea vinurilor cu DOC/IG,
urmărindu-se atragerea în vederea înregistrării de noi agenți economici;
 autorizarea producătorilor vitivinicoli din aria de activitate a inspectoratelor
teritoriale O.N.V.P.V., care au solicitat autorizarea conform caietelor de sarcini
corespunzătoare DOC/IG;
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 certificarea și atestarea dreptului de comercializare se eliberează la solicitarea
producătorilor în urma controlului efectuat de inspectorii de specialitate ai
O.N.V.P.V. și după evaluarea calității vinurilor cu DOC/IG din punct de vedere
fizico-chimic și organoleptic;
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O.N.V.P.V. marcă înregistrată la O.S.I.M.
În baza atribuțiilor care îi revin O.N.V.P.V. asigură respectarea cadrului legal
pentru utilizarea denumirilor de origine DOC și a indicațiilor geografice IG de către
orice operator care comercializează un vin produs în conformitate cu specificațiile de
produs (caiet de sarcini), vinurile care utilizează aceste denumiri/indicații având
caracteristici calitative superioare, însușiri aparte care le plasează competitiv pe piață
către un consumator educat și către posibilitatea de a-și dovedi calitatea deosebită în
competiții de prestigiu.
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În anul 2014, O.N.V.P.V. a demarat și a obținut cu succes înregistrarea
numelui/siglei ca marcă înregistrată pe teritoriul național, pentru a beneficia de un grad
înalt de protecție și recunoaștere prin înregistrarea la organismul național de resort,
respectiv Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.
În condițiile legislației naționale în vigoare privind înregistrarea mărcilor și
indicațiilor geografice, O.N.V.P.V. s-a înregistrat ca marcă înregistrată pentru clase de
produse precum băuturi alcoolice, educație, instruire, activitate de tipărire, tipărituri.
O.N.V.P.V. organizator IWCB
Este de notorietate deja, Concursul I.W.C.B. – International Wine Contest
Bucharest (Concursul Internațional de Vinuri București) organizat la inițiativa
O.N.V.P.V. și sub patronajul O.I.V.. Concursul recunoscut de acest for
interguvernamental care grupează 45 de țări producătoare și consumatoare de vin din
lume, beneficiază de un regulament care asigură competențele, rigoarea și
obiectivitatea în apreciere și reprezintă un eveniment care aduce beneficii de imagine
sectorului vitivinicol autohton și României, prin care se acordă distincții pentru vinurile
jurizate sub forma unor medalii și a unor înscrisuri care se aplică pe sticlele cu vinurile
medaliate.
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Ediție de ediție, I.W.C.B., a devenit un bun instrument de comunicare pentru
piața vinului cu influențe benefice majore pentru toți producătorii, evenimentele
asociate, expunerea directă către iubitori ai vinului, trofeele și marcajele care vor însoți
în piață sticlele cu vinurile premiate constituind argumente solide pentru creșterea
notorietății și vânzărilor vinurilor de calitate.
În cadrul concursului se acordă distincțiile Marea Medalie de Aur, Medalia de
Aur şi Medalia de Argint, elemente de identitate care individualizează vinurile
valoroase atent jurizate conform regulamentului concursului patronat de O.I.V..
Rigoarea examinării, dată de prezenta unor jurați experimentați din România (10
membri) și din străinătate (15 membri), a observatorului O.I.V., a regulamentului de
evaluare dar și a metodelor de verificare și control (200 de probe analizate prin sondaj
în laborator), sporesc încrederea publicului și a producătorilor în justețea
ierarhizării, însemnele IWCB fiind reper de orientare pentru consumator și argument
la vânzare.
Înregistrând în anul 2015 un număr record de țări participante, cu un record de
probe trimise pentru concurs, cu o popularizare către milioane de iubitori ai vinului,
cititori on-line care vor cunoaște vinurile medaliate în concurs grație Wine Spectator,
cu ecouri favorabile post-eveniment în presa internațională semnalate de invitații
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străini, cu publicații partenere naționale și internaționale (Global Wine & Spirits,
Beverage Trade Network, concursosdevino.com, Semana Vitivinicola, Business
Review, vinicavino.sk, budapestik.i.k, aicepportugalglobal, econews, vinhosonline.pt,
portaluri economice, site-uri ale camerelor de comerț), ca un concurs puternic al
Europei Centrale și de Sud-Est, IWCB își propune pentru viitor ținte ambițioase, care
să valorifice la maxim potențialul vinurilor de calitate și să atragă consumatorul către
acest segment care identifică zone consacrate de cultură cu particularități aparte,
tehnologii de obținere, etc.

Evoluția numărului de probe I.W.C.B. 2011 - 2015
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O.N.V.P.V. a susținut inițiativa organizatorilor celui mai mare concurs
internațional de vinuri din România de a dezvolta o aplicație pentru jurizare folosind
tablete Android. Putem afirma cu mândrie că I.W.C.B. 2014 a fost cel de-al doilea
concurs internațional în care s-au folosit astfel de mijloace moderne, aplicația fiind
capabilă să înregistreze toate probele din concurs, să proceseze plățile taxelor de
participare efectuate online prin card bancar, să livreze rezultate sau să semnaleze
anomalii în procesul de notare al juraților, totul în timp real.
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Acțiuni de promovare a sectorului vitivinicol
Participarea la Săptămâna Verde – Grune Woche Berlin, unul dintre
evenimentele emblematice pentru industria alimentară, agricultură și horticultură.
Totodată, expoziția este punctul de întrunire a peste 60 de delegații ministeriale din
întreaga lume ce se reunesc în cadrul Forumului Global pentru Alimentație și
Agricultură și care stabilesc anual prioritățile acestor sectoare.
La expoziție participă producători de pe întreg mapamondul atât pentru a urmări
ultimele noutăți în materie de producție, cât și pentru a-și împărtăși experiența
dobândită în domeniu în cadrul secțiunilor special amenajate: produse alimentare de
lux, produse proaspete de toate tipurile, bere, vin și băuturi spirtoase, carne și cârnați,
fructe de mare, ceaiuri, ierburi și condimente, semințe, mașini agricole și horticole,
animale de reproducere, vânătoare și pescuit.
România a beneficiat la această expoziție de un stand tip bar realizat la standarde
profesionale în care vinurile au putut fi degustate într-un mod adecvat scoțându-se în
evidență cu adevărat calitățile unui vin de calitate. Au fost exprimate opinii legate de
organizarea expoziției, au fost degustate produsele românești oferite de ceilalți
participanți de la pavilionul României, dar și vinurile românești, pe care delegația
noastră a dorit să le facă cunoscute pe parcursul desfășurării acestui târg.
Vinurile au fost furnizate de producători reprezentativi din România, aflați în
portofoliul O.N.V.P.V., care au manifestat interes pentru această expoziție.
Participarea la eveniment este benefică pentru imaginea sectorului vitivinicol autohton
pentru că vizează promovarea vinurilor de calitate românești. Vinurile sunt prezentate
în principal spre degustare publicului larg, la eveniment participând și autorități,
reprezentanți ai ministerelor de resort și ai camerelor de comerț din U.E..
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Editarea monografiei “Cramele din România” care a beneficiat de sprijinul,
inițiativa și finanțarea O.N.V.P.V., o prezentare amplă a unui număr de 143 de crame
autohtone, structurată funcție de regiunile vitivinicole, Banat, Crișana, Dobrogea,
Oltenia, Maramureș, Moldova, Muntenia și Transilvania.
Lucrarea prezintă toate cramele care funcționează în prezent în România
indiferent de mărimea economică cât și informații detaliate privind clasificarea
vinurilor având în vedere importanța denumirilor de origine controlată și a indicațiilor
geografice, informații pentru soiurile de struguri, producătorii de vinuri din arealele
viticole și vinurile pe care le obțin, care pun în valoare afaceri viticole și un potențial
al zonelor respective.
Portalul ONVPV (www.onvpv.ro) a fost actualizat, fiind mutat pe o platformă
modernă de management al conținutului. Aceasta oferă angajaților instituției un control
total asupra întregului conținut al portalului, beneficiind de conturi de administrare
separate pe aria de expertiză a fiecăruia. Astfel, instituția poate răspunde cu reală
promptitudine la solicitările de publicare a anumitor informații pe prima pagina a siteului, venite de la diferiți terți și având timp de publicare clar stabilit. În același timp,
instruirea personalului O.N.V.P.V. în folosirea noului C.M.S. a determinat realizarea
potențialului nelimitat al platformei, rezultând idei noi de structurare a conținutului și
meniurilor.
Îmbunătățirea portalului O.N.V.P.V. în scopul unei mai bune informări asupra
obiectului de activitate al O.N.V.P.V., va conduce la facilitarea interacţiunii între
producătorii de vin din România/consumatorul final şi O.N.V.P.V. generând impact,
trafic sporit, informație actualizată, informare consumator, etc..
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Măsuri de creștere a prestigiului și vizibilității O.N.V.P.V.:
Promovarea și susținerea conceptului de “însemn de certificare a calității
vinurilor DOC/IG” pentru conștientizarea consumatorului asupra beneficiilor
însemnului de certificare a calității în producerea vinurilor DOC/IG precum și
participarea la expoziții naționale în domeniul vitivinicol, instruiri ale personalului.
Eficientizare sistem de calitate DOC/IG pentru vinuri si consolidarea
conceptului de vin de calitate prin aplicarea noului însemn de certificare.
Noul însemn de certificare are ca rol valorificarea informației transmise către
consumator prin scanarea simplă cu dispozitiv mobil a unui cod de bare 2D – cod QR
unic

asimilat

unui

însemn,

direcționează

consumatorul

către

informații

detaliate/relevante, elemente de noutate care atrag atenția asupra vinului marcat de
însemn: detalii cramă, detalii vin, locație exactă prin Google Maps, detalii generice
despre producător (teren, vinificație, poze reprezentative, branduri proprii, specificitate
producție, etc) – termen de implementare august 2016. Totodată, consolidează
încrederea consumatorului pentru un vin controlat, calitativ, competitiv pe termen lung.
Asimilare noțiuni vin de calitate, denumire de origine controlată DOC, indicație
geografică IG prin dezvoltarea / îmbunătățirea conexiunii dintre autoritatea cu
competență de control O.N.V.P.V. – producători – consumator final.
O noutate în domeniul concursurilor internaționale de vin a fost marcată de
O.N.V.P.V. cu ajutorul echipei I.W.C.B. la ediția din 2014, în ceea ce privește jurizarea
în premieră pe tablete electronice.
Beneficiile organizării ședinței de jurizare pe tabletă electronică:
 obligă juratul la parcurgerea tuturor secvențelor de evaluare;
 scurtează timpul de calcul, lăsând mult mai mult timp în favoarea analizei
senzoriale (o mare problemă a tuturor concursurilor și principala nemulțumire a
producătorilor având în vedere că se jurizează 50 probe/zi);
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 permite "revenirea" înainte de validare și înlătură una din cele mai greoaie
proceduri, anume aceea de înlocuire a unei fișe greșite sau modificate (în mod
obișnuit, se eliberează de către șeful panelului a unui formular de altă culoare,
căruia i se notează manual toate câmpurile predefinite: ziua de concurs, numărul
panelului, numele juratului, numărul seriei și numărul de concurs);
 arată în timp real președintelui Concursului comportamentele aberante (pentru
cei care se îndepărtează dramatic de media consensuală) și permite ca acesta să
solicite o recalibrare a juratului sau chiar înlocuirea juratului care nu se află în
formă;
 execută calculul instantaneu, eliminând extremele, evidențiază punctajele de
medalii și centralizează în mod sigur mediile finale, eliminând orice echivoc
privind intervenții neautorizate sau rău intenționate în clasament;
 elimină munca de secretariat (minim 3 – 4 persoane) care, în mod normal,
introduc manual toate datele, o resursă importantă umană și de timp fiind salvată;
 mediile obținute se află doar la dispoziția observatorului O.I.V.;
 se obține o bază de date ușor de exportat către programe științifice de analiză,
cercetare, statistică;
 conferă I.W.C.B. un statut de prim rang internațional, România fiind printre
primele trei țări care au implementat acest tip de jurizare, sincronizat cu cele mai
noi tehnologii.
Softul este o creație originală, proprietatea O.N.V.P.V., conceput cu ajutorul lui
Cătălin Paduraru și echipa I.W.C.B., dezvoltat împreună cu un specialist IT.
Menționăm, că, pe plan mondial, concursuri cu istoric și cu notorietate nu au ajuns încă
la această performanță.
Membrii juriului, români și străini, specialiști cu multe participări internaționale,
formatori de opinie în țările lor, au apreciat și au subliniat pionieratul I.W.C.B..
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Începând cu anul 2014 s-a instituit procedura privind securizare probelor (în orb)
din cadrul degustărilor organoleptice în cadrul comisiilor mixte, având la bază
contractul cu Asociația Degustătorilor Autorizați din România.
Din 2015 s-a preluat și în cadrul sesiunilor de luare în evidență a vinurilor apte
să poarte DOC/IG, sistemul de notare utilizat în premieră la I.W.C.B., pe tablete
electronice, utilizând fișa de degustare a O.I.V..
Încă din 2014 O.N.V.P.V. a lansat proiectul “Platforma B2B” care a fost
realizată cu scopul de a informatiza o parte din interacțiunile actorilor din lumea viei
și vinului: O.N.V.P.V., producători, inspectori, O.I.V.. Aplicația de administrare a
hologramelor de pe sticlele de vin produse în România permite urmărirea primirii și
alocării însemnelor, de la furnizorul de însemne, trecând pe la O.N.V.P.V., inspectorate
teritoriale, producători, până la sticla de vin achiziționată de clientul final. Clientul final
are posibilitatea să verifice online seria unică de pe hologramă, putând astfel să certifice
faptul că a achiziționat produsul corect sau să semnaleze o inadvertență. Alături de
informațiile concrete despre produs, aplicația poate afișa informații despre producător,
cramă, locație, oenoturism, în măsura în care producătorii de vin introduc aceste
informații în platformă.
Aplicația B2B Suport mai oferă posibilitatea interacțiunii de tip Service Desk
între producători și departamentele O.N.V.P.V., sau între centrala O.N.V.P.V. și
O.I.V., permițând ridicarea și circularea unor “tichete de suport” între actori și
departamente, până la rezolvarea acestora. Tichetele pot reprezenta solicitări de
informații sau pot raporta pur și simplu o problemă, și pot include formulare excel,
PDF, word, poze, capturi de ecran.
Aplicația de Suport folosește intens sistemul de mesaje email, trimițând
notificări tuturor actorilor implicați în rezolvarea unui tichet, de fiecare dată când apar
informații noi. Pentru a putea crea căsuțe de email cuprinzătoare, și pentru a putea
defini adrese de email de grup (care să cuprindă un întreg departament, sau toți
inspectorii alocați la un anumit Inspectorat Teritorial O.N.V.P.V.), O.N.V.P.V. a
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achiziționat o soluție tip server de email, respectiv Microsoft Exchange. Pe lângă
definirea adreselor de grup, achiziția Exchange permite cu adevărat conectivitatea
permanentă a personalului din teren cu aplicația B2B, aplicația de jurizare/degustare și
cu mesajele email ale instituției, prin intermediul smartphone-urilor și/sau a unui
browser.
Având în vedere modificările aduse în cursul anului 2015 Programului Național
de Sprijin, prin care au devenit eligibile pentru depunerea unui proiect de promovare
prin informare și instituțiile publice însoțite de o formă asociativă, s-a decis ca
O.N.V.P.V. să depună în 2016, împreună cu Asociația Degustătorilor Autorizați din
România un proiect privind promovarea denumirilor de origine controlată și a
indicațiilor geografice.
Urmare a consultărilor cu Asociația Producătorilor și Exportatorilor din
România (A.P.E.V.) și având în vedere eșecul târgurilor de la Düsseldorf, Londra și
Bordeaux organizate de A.P.E.V. prin procedura Ministerului Economiei și Comerțului
s-a decis realizarea, de către O.N.V.P.V., a unui stand profesional de vinuri în format
modular care să poată fi utilizat la târgurile la care vor participa producătorii români
de vinuri în anul 2016.
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Obiective pe termen scurt și mediu ale O.N.V.P.V.:
O.N.V.P.V. este implicat în reglementarea sectorului vitivinicol în calitate de
autoritate competentă desemnată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și
urmărește ca prin activitatea pe care o desfășoară să contribuie la atingerea unor
obiective țintă ale sectorului, practic ale producătorilor români care fac eforturi
îndreptate în direcția competitivității vinurilor pe care le produc, pentru a le face
apte competiției evidente din piața vinului.
Preocupările producătorilor români care produc vinuri de calitate precum
provocarea pentru noi piețe, întâmpinarea gusturilor consumatorilor, valorificarea
autenticității, originalității, investițiile, promovarea, măsuri de reglementare
simplificate, buna orientare către consumator și piață, sunt deziderate ale acestora care
sprijinite de autoritatea publică centrală ale cărei politici sunt puse în aplicare prin
intermediul O.N.V.P.V. pot deveni un obiectiv îndeplinit, în demersul comun al tuturor
celor implicați să aducă un plus de valoare calității vinurilor din România.
Definitivarea procedurii de achiziție pentru noul însemn de certificare a originii
și autenticității vinurilor cu denumire de origine controlată, indicație geografică și
varietale, reprezintă un alt obiectiv important al O.N.V.P.V..
Proiecte legislative
Finalizarea procedurii de aprobare a Ordinului pentru aprobarea Normelor
privind gestionarea sistemului autorizațiilor de plantare a viței-de-vie pentru struguri
de vin.
Finalizarea elaborării Ordinului privind aprobarea listei soiurilor de viță de vie
admise în etichetarea vinurilor varietale și a normelor privind autorizarea plantațiilor
producătoare de struguri pentru obținerea de vinuri varietale, controlul producerii și
certificarea vinurilor varietale.
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Modificarea Ordinului privind aprobarea introducerii noului însemn de
certificare a calității vinurilor cu denumire de origine controlată și indicație geografică
îmbuteliate și stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantațiilor
viticole destinate obținerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de
origine controlată sau cu indicație geografică, a cuantumului taxei pentru atestarea
dreptului de utilizare a denumirii de origine controlată sau a indicației geografice
pentru comercializarea vinurilor.
Aprobarea proiectului de modificare a Hotărâri Guvernului nr. 1408 din 18
noiembrie 2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al
Viei și Produselor Vitivinicole.
Sisteme informatice
Din punct de vedere funcțional, S.I.N.V.V. a fost validat de către consultantul
U.E. care a supravegheat implementarea sistemului, a fost utilizat și prezentat
reprezentanților U.E. în cadrul inspecțiilor periodice pe care aceștia le-au făcut pentru
a vedea modul în care România gestionează domeniul vitivinicol și respectă obligațiile
asumate.
Asa cum este constituit în prezent, registrul viticol este unul declarativ,
informațiile fiind colectate și compilate conform declarațiilor proprietarilor.
S.I.N.V.V. înregistrează la nivel de parcelă informații detaliate, de ex. codul
numeric al parcelei viticole (CNPV), numele și adresa proprietarului și cultivatorului,
soiul de struguri, destinația producției, suprafața parcelei, sistemul de conducere,
distanța dintre rânduri, date privind amplasarea teritorială (bloc fizic, tarla, parcelă).
Baza de date a R.P.V. nu conține însă informații privind poziția spațială precisă a
parcelelor viticole și nicio reprezentare grafică, la scară reală a respectivelor parcele pe
blocuri fizice.
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Astfel, registrul viticol nu este complet, nerespectând pe deplin reglementările
U.E. relevante, informațiile furnizate de către viticultori nu pot fi deocamdată
verificate, iar sistemul nu se poate desfășura la capacitatea sa deplină pentru a orienta
piața vinicolă.
Pe de altă parte S.I.N.V.V. este punctul de intrare pentru toate informațiile
necesare conform legislației în vigoare pentru descrierea în detaliu a plantațiilor
viticole, culturilor viticole, dinamica plantațiilor și culturilor, producția și informațiile
privind controlul pieței.
Au fost elaborate mai multe Note către conducerea M.A.D.R. pentru a accelera
procesul de demarare a acțiunilor referitoare la achiziția software-ului G.I.S. care să
permită identificarea geografică a parcelelor înscrise în R.P.V., în conformitate cu
cerințele Comisiei Europene.
În aceste condiții se vor iniția demersuri pentru identificarea și contractarea de
fonduri europene pentru realizarea componentei geospațiale a R.P.V..
În baza atribuții stabilite prin actele normative în vigoare și prevederilor
Regulamentului Delegat al Comisiei nr. 560/2015 și a Regulamentului de punere în
aplicare nr. 561/2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr.
1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul de
autorizații pentru plantări de viță-de-vie, O.N.V.P.V. trebuie să implementeze un nou
sistem informatic care să corespundă cerințelor din legislația amintită mai sus.
Noul program informatic va asigura funcționarea S.I.N.V.V. și va cuprinde:
registrul plantațiilor viticole, declarațiile obligatorii din sectorul vitivinicol și
industriile vitivinicole.
De asemenea se fac prospecțiuni pentru identificarea unor axe de finanțare
pentru susținerea din fonduri europene a proiectului de redesenare a arealelor viticole
urmărind astfel actualizarea lor în funcție de schimbările climatice înregistrate în
ultimii ani.
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Concursul Internațional de Vinuri București – I.W.C.B.
Obiective fixate de O.N.V.P.V. pentru Concursul Internațional de Vinuri
București:
 transformarea într-un concurs itinerant, care să se desfășoare în diferite zone
viticole ale României, ceea ce facilitează contactul juraților și ziariștilor străini
cu cât mai mulți producători de vin;
 atragerea de fluxuri media cât mai mari, interne și internaționale, în beneficiul
industriei viti-vinicole din România și a României în general;
 creșterea numărului de probe, astfel încât pe termen mediu, să depășească
numărul de probe al Vinalies Internationales Paris;
 implementarea unor noi acțiuni de analizare post-jurizare pentru vinurile
medaliate de către un panel de personalități internaționale în domeniu, care au
parcurs Institutul pentru Master of Wine.
 îmbunătățirea continuă a aplicației de jurizare electronică, inclusiv în ceea ce
privește forma vizuală.
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