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Consiliul Regiunilor Viticole își îndeplinește rolul consultativ și de coordonare 

științifică în cadrul Oficiului Național al Viei și Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V.) 

și este constituit din 10 reprezentanți ai regiunilor viticole (aleși pentru un mandat de 

4 ani) și Directorul General al O.N.V.P.V. 

Printre atribuțiile principale ale Consiliul Regiunilor Viticole se regăsesc 

următoarele: 

 participă împreună cu Aparatul Executiv și cu Stațiunile de Cercetare din 

regiunile viticole la lucrările de delimitare a arealelor pentru cultura viței-de-

vie, a zonelor cu denumire de origine controlată, a zonelor cu indicație 

geografică și de repartizare teritorială a soiurilor de viță roditoare și de 

portaltoi, în scopul adâncirii procesului de specializare și de diversificare a 

producției viticole; 

 formulează recomandări și propuneri privind definirea și implementarea 

politicilor de dezvoltare și creștere a competitivității sectorului, în concordanță 

cu cerințele pieței și necesitățile creșterii calității produselor, conform 

standardelor Uniunii Europene și asigură corelarea cu celelalte politici 

sectoriale; 

 face propuneri de îmbunătățire a cadrului legislativ și administrativ de 

reglementare a sectorului viticol; 

 elaborează studii, prognoze și programe privind prioritățile în dezvoltarea 

sectorială; 

 participă la editarea unor reviste de specialitate destinate informării 

specialiștilor și producătorilor interni și externi sau editează astfel de reviste; 

 colaborează pentru elaborarea de lucrări în domeniul viticulturii, oenologiei, 

economiei vitivinicole; 

 asigură legătura cu organizațiile și organismele de filieră vitivinicolă; 

 sprijină acțiunile interne și externe de promovare a produselor vitivinicole 

românești, în ceea  ce privește D.O.C., I.G., mențiunile tradiționale. 
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În perioada 2012 – 2015 Consiliul Regiunilor Viticole a sprijinit și a coordonat 

împreună cu aparatul executiv al O.N.V.P.V. numeroase activități după cum urmează: 

 
1. Elaborarea proiectelor de acte normative privind sectorul vitivinicol din 

România, care să răspundă reglementărilor Uniunii Europene: 

 
 Proiectul Legii 164/2015 a viei și vinului în sistemul organizării pieței 

vitivinicole; 

 Proiecte de ordine care să reglementeze punerea în aplicare a măsurilor de 

finanțare în cadrul Programului Național de Sprijin al României în sectorul 

vitivinicol în perioada 2014-2018; 

 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; 

 Proiectul de act normativ pentru 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; 

 Proiectul Ordinului nr. 1648/2014, în legătură cu Normele 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 în perioada 2014-2018; 
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 Proiectul 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; 

 Proiectul 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; 

 Proiectul Ordinului nr. 525/2014 privind modificarea Ordinului 1515/2013 în 

legătura cu introducerea noului însemn de certificare a calității vinurilor cu 

D.O.C. și I.G. și stabilirea taxei pentru autorizarea anuală a plantațiilor viticole 

unde se pot obține asemenea vinuri şi a cuantumului taxei pentru atestarea 

dreptului de utilizare a  denumirii de origine controlată sau a indicației 

geografice pentru comercializarea vinurilor; 

 Proiectul 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 pentru perioada 2014 – 2018; 

 Proiectul 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; 

 
2. Colaborarea O.N.V.P.V. cu Centrul European de Referință și Control al 

Sectorului Vitivinicol – ERC – CWS, care coordonează baza de date izotopice a 

probelor de vin efectuat de fiecare Stat Membru al Uniunii Europene. În acest sens au 

fost identificate laboratoarele de analize pentru vinuri din România care pot contribui 

la această bază națională de date; 
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3. Modul de gestionare la nivel național a potențialului de producție 

vitivinicol – patrimoniul viticol al României, prin intermediul Registrului Plantațiilor 

Viticole; 

 
4. Organizarea Congresului Mondial al Viei și Vinului în România în 

perioada 2 – 7 iunie 2013, București, Palatul Parlamentului și a Adunării Generale 

Extraordinare ale Organizației Internaționale a Viei și Vinului(O.I.V.). A fost al 

XXXVI-lea Congres O.I.V. și cea de-a doua ediție organizată de România; 

 
5. Organizarea Concursului Internațional de Vinuri București, sub 

patronajul O.I.V. (Concursul I.W.C.B. – International Wine Contest Bucharest) 

 
6. Promovarea și susținerea conceptului de „însemn de certificare a 

vinurilor D.O.C. și I.G.”; 

 
Prin grija directorului general al O.N.V.P.V., toate ședințele de lucru ale 

Consiliului Regiunilor Viticole s-au desfășurat în cele mai bune condiții, iar 

dezbaterile din cadrul ședințelor Consiliului Regiunilor Viticole au contribuit, în mod 

real, la luarea celor mai bune decizii de către conducerea O.N.V.P.V. în ceea ce 

privește îndeplinirea atribuțiilor O.N.V.P.V.. 

Prin intermediul Consiliului Regiunilor Viticole, O.N.V.P.V. a fost permanent 

mai aproape de producătorii vinurilor de calitate, D.O.C. și I.G., care s-au simțit 

protejați și stimulați de statul Român. 
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În prezent Consiliului Regiunilor Viticole are următoarea componență: 

 
1. Regiunea Viticolă a Crișanei și Maramureșului:  

 Dl. Prof. Dr. Dorin POPA 

2. Regiunea Viticolă a Banatului:  

 Dl. Ing. Gherghe IOVA 

3. Regiunea Viticolă a Podișului Transilvaniei:  

 Dl. Dr. Ing. Ioan BUIA 

4. Regiunea Viticolă a Colinelor Dobrogei:  

 Dl. Panait TRANTU  

5. Regiunea Viticolă a Teraselor Dunării:  

 Dl. Gabriel ROCEANU 

6. Regiunea Viticolă a Dealurilor Moldovei:  

 Dl. Dr. Ing. Georgel COSTACHE 

 Dl. Ioan MATEI 

7. Regiunea Viticolă a Dealurilor Munteniei și Olteniei:  

 Dl. Prof. Dr. Aurel POPA 

 Dna. Mihaela TYREL de POIX 

8. Regiunea Viticolă a Nisipurilor și altor terenuri favorabile din sudul țării:  

 Dl. Lucian NEACŞU 

 

 

 

 

 

Material realizat de domnul prof. dr. Aurel POPA 


