
 

ORDIN nr. 75 din 26 ianuarie 2004 
privind aprobarea documentelor de evidenţă a producţiei vitivinicole: 
declaraţii de stocuri, declaraţii de recoltă şi declaraţii de producţie 

 
Având în vedere prevederile art. 60, 61 şi art. 111 lit. k) din Normele metodologice de aplicare a 
Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1.134/2002, 
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, cu modificările şi completările ulterioare, 
ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului emite următorul ordin: 
 

Art. 1 
Se aprobă documentele-tip pentru evidenţa producţiei vitivinicole, prevăzute în anexele nr. 1, 2, 
2a), 3 şi 3a) care fac parte integrantă din prezentul ordin. 
 

Art. 2 
(1)Persoanele fizice sau juridice care produc, depozitează sau comercializează produse vitivinicole, 
după caz, au obligaţia de a întocmi şi de a depune în termen documentele prevăzute la art. 1. 
(2)Declaraţiile prevăzute în anexele nr. 1, 2, 2a), 3 şi 3a) se întocmesc în 3 exemplare, dintre care: 
un exemplar se depune şi se înregistrează la autorităţile publice locale (primării); un exemplar se 
depune şi se înregistrează la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a 
municipiului Bucureşti; un exemplar se păstrează la declarant. 
 

Art. 3 
(1)Declaraţia de stocuri, cuprinsă în anexa nr. 1, se întocmeşte şi se depune de către producătorii, 
depozitarii şi comercianţii de produse vitivinicole, până la data de 15 august a fiecărui an, pentru 
producţia aflată în stoc la data de 31 iulie a anului în curs. 
(2)Sunt scutiţi de întocmirea declaraţiei de stocuri detailiştii a căror activitate economică constă în 
vânzarea vinului în cantităţi mici, direct către consumator, cu excepţia celor care utilizează depozite 
specializate sau comercializează o cantitate mai mare de 2.500 hl produse vinicole pe an. 
 

Art. 4 
(1)Producătorii de struguri, persoane fizice sau juridice, întocmesc şi depun la sfârşitul campaniei de 
recoltare, dar nu mai târziu de termenul limită prevăzut pentru depunerea declaraţiilor de producţie, 
declaraţia de recoltă a strugurilor, cuprinsă în anexele nr. 2 şi 2a). 
(2)Sunt scutiţi să prezinte această declaraţie următorii producători de struguri, persoane fizice sau 
juridice: 
a)producătorii care deţin până la 0,5 ha suprafaţă cultivată cu viţă de vie, iar întreaga producţie 
obţinută nu face sub nici o formă obiectul comercializării; 
b)producătorii vitivinicoli, persoane fizice sau juridice, care îşi procesează singuri, în propria cramă, 
întreaga producţie de struguri. 
 

Art. 5 
(1)Producătorii de vin sau/şi de produse derivate din vin completează şi depun la sfârşitul campaniei 
de vinificare, dar nu mai târziu de data de 10 decembrie a anului în curs, declaraţia de producţie, 
conform anexelor nr. 3 şi 3a). 
(2)Sunt scutite de întocmirea declaraţiei de producţie persoanele fizice sau juridice care în urma 
campaniei de vinificaţie obţin o cantitate de vin de până la 10 hl şi care este destinată exclusiv 
consumului familial. 
(3)Cantităţile de produse vinicole sau de produse derivate din vin, valorificate până la data 
întocmirii declaraţiei de producţie, se vor include în totalul produselor rezultate în urma campaniei 
de vinificaţie. 
(4)Cantitatea de vin ce se include în declaraţiile de producţie este cantitatea totală obţinută la 
încheierea principalei fermentaţii alcoolice, inclusiv drojdia de vin. 
 

Art. 6 
(1)Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti verifică, prin 
organele lor specializate, respectiv Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol, 



corectitudinea întocmirii şi respectării termenelor de depunere şi înregistrare a documentelor 
prevăzute la art. 1. 
(2)Pentru nedepunerea în termen sau pentru înscrierea eronată ori incompletă a datelor în 
conţinutul declaraţiilor prevăzute la art. 1 organele împuternicite vor aplica sancţiunile prevăzute în 
Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002 sau în alte 
acte normative în vigoare. 
 

Art. 7 
Informaţiile cuprinse în anexele nr. 1, 2, 2a), 3 şi 3a) vor fi centralizate de către direcţiile pentru 
agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti şi vor fi transmise Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, în termen de 30 de zile de la data expirării termenelor de 
depunere. 
 

Art. 8 
Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
-****- 

 
p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, 

Petre Daea, 
secretar de stat 

ANEXA Nr. 1: DECLARAŢIA DE STOCURI DE VINURI ŞI MUSTURI 
LA 15 AUGUST 200 ..... 
 
A. Datele declarantului: 
CNP/CUI ....................................... 
Licenţa serie .................................... 

B. Datele cramei sau depozitul unde se afla stocul 

Nume şi prenume/Denumire .................. Nume şi prenume/Denumire .................. 

Domiciliu ................................ Localitate ........................... 

Localitate ............................... Judeţ .................................. 

Tel/fax ................................... Tel/fax ................................ 

 

Produse UM Total Roşu/roze Alb Obs. 

I. VINURI x x x x   

A) Vinuri îmbuteliate x x x x   

1. Vin de masă hl         

2. Vin de calitate cu indicaţie geogr. (VS) hl         

hl         

hl         

hl         

3. Vin de calitate cu den. de orig. controlată din care pe soiuri, 
sortiment: 
- 
- 
- hl         

4. Alte vinuri (spumoase, spumante, speciale) hl         

TOTAL           

B) Vinuri vrac (stocuri proprii) x x x x   

1. Vin de masă hl         

2. Vin de calitate cu indicaţie geogr. (VS) hl         

hl         

hl         

hl         

3. Vin de calitate cu den. de orig. controlată din care pe soiuri, 
sortiment: 
- 
- 
- hl         

4. Alte vinuri hl         

TOTAL hl         

C) Vinuri în custodie x x x x   

1. Vin de masă hl         

2. Vin de calitate cu indicaţie geogr. (VS) hl         

hl         

hl         

3. Vin de calitate cu den. de orig. controlată din care pe soiuri, 
sortiment: 
- 
- hl         



4. Alte vinuri hl         

TOTAL hl         

II. MUSTURI DE STRUGURI x x x x   

1.1 Must concentrat hl         

1.2 Must concentrat rectificat hl         

TOTAL hl         

 
Data 
..................... 

Semnătura şi ştampila declarantului 
............................. 

 

ANEXA Nr. 2: DECLARAŢIE DE RECOLTĂ A STRUGURILOR 
 

Destinaţia strugurilor 

Vinificaţi la alt agent economic* Vânduţi unui agent economic* 

Cantitatea de 
struguri 
recoltată 

(q) 

Vinificare 
Proprie 
(q) 

Struguri 
(q) 

Must 
(hl) 

Struguri 
(q) 

Must 
(hl) 

Declarant: 
CNP(CUI) 
........... 
Nume şi 
preume/ 
Denumire 
.............. 
Adresa 
(Sediul) 
................. 
Tel/fax 
................... 
Supr. plant. 
viticole 
............. ha 
d.c soiuri ptr. 
strug. de masă 
............ ha 

Supr. 
vii pe 
rod. 
(ha) 

Roşu/Roze Alb Roşu/Roze Alb Roşu/Roze Alb Roşu/Roze Alb Roşu/Roze Alb Roşu/Roze Alb 

Alte 
destinaţii 

* 
(q, hl) 

1. Plantaţii 
pentru vin de 
masă 

                            

2. Plantaţii 
pentru vin de 
calitate 
superioară cu 
ind. geografică 

                            

3. Plantaţii 
pentru vin cu 
denumire de 
origine 
controlată 
din care pe 
soiuri, 
sortiment: 
- 
- 

                            

4. Plantaţii 
pentru alte 
vinuri 

                            

* Nominalizarea agenţilor economici la care s-a vinificat şi a agenţilor economici la care s-au vândut 
struguri şi/sau must se prezintă în anexa 2a. 
 
Data 
..................... 

Semnătura şi ştampila declarantului 
............................. 

 

ANEXA Nr. 2a: SITUAŢIA agenţilor economici care au vinificat sau 
vândut struguri şi/sau musturi 
 

Natura produselor 

Struguri pentru: 
(q) 

Must pentru: 
(hl) 

BENEFICIARI 

Vin de masă Vin de calitate Vin de calitate Vin de masă Vin de calitate Vin de calitate 

Obs. 



cu indicaţie 
geografică 

cu denumire de 
origine 

controlată 

cu indicaţie 
geografică 

cu denumire de 
origine 

controlată 

Alb 
Roşu/ 
Roze 

Alb 
Roşu/ 
Roze 

Alb 
Roşu/ 
Roze 

Alb 
Roşu/ 
Roze 

Alb 
Roşu/ 
Roze 

Alb 
Roşu/ 
Roze 

I. Agenţi economici la 
care s-au vinificat 
struguri sau must: 
................................ 
................................ 

                          

II. Agenţi economici la 
care s-au vândut 
struguri sau must: 
................................ 
................................ 

                          

 
Data 
..................... 

Semnătura şi ştampila declarantului 
............................. 

 

ANEXA Nr. 3: DECLARAŢIA DE PRODUCŢIE - Campania de vinificaţie 
200 ..... 
 
A. Datele declarantului: B. Datele cramei 

CNP/CUI ..................................................... Nume şi prenume/denumire ........................ 

Nume şi prenume/Denumire ........................... Localitate ................................. 

Domiciliu ...................................... Judeţ ........................................ 

Localitate ..................................... Tel/fax ...................................... 

Tel/fax .......................................... Licenţa serie ............ nr. ........... 

Suprafaţa viticolă deţinută ............ ha Nr. Autorizaţie producere vin DOC* .......... 

 

Provenienţa** Producţia obţinută 

Vin de masă 
hl 

Vin de calitate 
cu indicaţie 

geografică (VS) 
hl 

Vin de calitate 
cu denumire de 

origine 
controlată 
DOC** 

hl 

Categoria de 
produse 

utilizate ca 
materie primă 

UM Prod. 
proprie 

Achiziţii 
pers. 
fizice 

Achiziţii 
persoane 
juridice 

Alb 
Roşu/ 
Roze 

Alb 
Roşu/ 
Roze 

Alb 
Roşu/ 
Roze 

Must 
hl 

Must 
conc. 
hl 

Must 
conc. 

rectificat 
hl 

Alte 
vinuri 
hl 

STRUGURI q                           

MUST hl X                         

TOTAL hl X X X                     

* Se completează de către agenţii economici care produc vinuri cu denumire de origine controlată 
(DOC). 
** Pentru cantităţile de vinuri DOC obţinute se va întocmi Anexa 3a la prezenta declaraţie de 
producţie. 

 
Data 
..................... 

Semnătura şi ştampila declarantului 
............................. 

 

ANEXA Nr. 3a: SITUAŢIA provenienţei strugurilor şi/sau must pentru 
obţinerea vinurilor de calitate cu denumire de origine controlată DOC 
 

Vin de calitate cu denumire 
de origine controlată Categoria de produs utilizat ca 

materie primă 
UM Cantitate Provenienţa* 

Randament 
% 

Alb 
hl 

Roze 
hl 

Roşu 
hl 

Observaţii 



Struguri total d.c. pe soiuri 
- 
- 
- 

q               

Must total d.c. pe soiuri 
- 
- 
- 

hl               

* Se va completa: producţie proprie sau numele şi adresa persoanelor fizice sau juridice de unde au 
fost achiziţionaţi struguri sau musturi 
 
Data 
..................... 

Semnătura şi ştampila declarantului 
............................. 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 79 din data de 30 ianuarie 2004 
 


