ORDIN nr. 1515 din 23 decembrie 2013 privind aprobarea
introducerii noului însemn de certificare a calităţii vinurilor cu
denumire de origine controlată, indicaţie geografică şi a
vinurilor varietale îmbuteliate şi stabilirea cuantumului taxei
pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate
obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire
de origine controlată sau cu indicaţie geografică, a cuantumului
taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a denumirii de
origine controlată sau a indicaţiei geografice pentru
comercializarea vinurilor
(la

data

16-Dec-2016

Actul

modificat

de

Art.

I,

punctul

1.

din

Ordinul

996/2016

)

Văzând Referatul de aprobare al Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole
nr. 3.976 din 4 decembrie 2013, în baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 5 lit. a) şi
b) şi art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2009 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, cu
modificările ulterioare, şi ale art. 51-53 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. 769/2010, cu modificările
ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010
privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi
completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
Art. 1
(1)Plantaţiile viticole înscrise în Registrul plantaţiilor viticole sunt supuse procedurii
de autorizare anuală, la cererea producătorilor, prin verificarea respectării
conformităţii cu caietele de sarcini pentru obţinerea vinurilor cu denumire de origine
controlată sau a vinurilor cu indicaţie geografică.
(2)Producătorii de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu denumire de origine
controlată, vinuri cu indicaţie geografică sau vinuri varietale au obligaţia de a
depune o cerere până la data de 30 iunie a fiecărui an, în vederea luării în evidenţă
pentru autorizarea plantaţiilor, la inspectoratele teritoriale ale Oficiului Naţional al
Viei şi Produselor Vitivinicole, denumit în continuare O.N.V.P.V. Plantaţiile vor fi
autorizate până la data de 1 octombrie a anului în care s-a formulat cererea de
luare
în
evidenţă
pentru
autorizarea
plantaţiilor.
(la data 16-Dec-2016 Art. 1, alin. (2) modificat de Art. I, punctul 2. din Ordinul 996/2016 )

(3)Cuantumul taxei pentru autorizarea
obţinerii de struguri pentru producerea de
este de 20 lei/hectar/an.
(4)Cuantumul taxei pentru autorizarea
obţinerii de struguri pentru producerea de
lei/hectar/an.
Art. 2

anuală a plantaţiilor viticole destinate
vinuri cu denumire de origine controlată
anuală a plantaţiilor viticole destinate
vinuri cu indicaţie geografică este de 20

(1)Dreptul de utilizare a denumirii de origine controlată sau a indicaţiei geografice
pentru vinuri se acordă la cerere, după examinarea calitativă a vinurilor, în cadrul
comisiilor de degustare şi a îndeplinirii condiţiilor stabilite în caietele de sarcini.
(2)Cuantumul taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a denumirii de origine
controlată pentru comercializarea vinurilor cu denumire de origine controlată este
de 12 lei/hectolitru.
(3)Cuantumul taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a indicaţiei geografice
pentru comercializarea vinurilor cu indicaţie geografică este de 6 lei/hectolitru.
Art. 3
(1)Taxele prevăzute la art. 1 alin. (3) şi (4) se achită la data autorizării plantaţiilor
viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de
origine controlată sau vinuri cu indicaţie geografică.
(2)Taxele prevăzute la art. 2 alin. (2) şi (3) se achită la data acordării certificatelor
de atestare a dreptului de utilizare a denumirii de origine controlată sau a indicaţiei
geografice pentru comercializarea vinurilor cu denumire de origine controlată sau a
vinurilor cu indicaţie geografică.
(3)Taxele se vor plăti în contul IBAN nr. RO07TREZ70220G335000XXXX, C.I.F.
26318890, Trezoreria Sectorului 2, beneficiar Oficiul Naţional al Viei şi Produselor
Vitivinicole, adresa: Şos. Iancului nr. 49, sectorul 2, municipiul Bucureşti, cod
poştal
021719
(la data 16-Dec-2016 Art. 3, alin. (3) modificat de Art. I, punctul 3. din Ordinul 996/2016 )

Art. 4
(1)Se instituie obligativitatea aplicării în sistemul de etichetare al vinurilor cu
denumire de origine controlată, al vinurilor cu indicaţie geografică şi al vinurilor
varietale a noului însemn de certificare a calităţii, originii şi autenticităţii vinurilor pe
fiecare unitate de produs îmbuteliat care este destinat comercializării, urmând ca
însemnele anterioare de certificare a calităţii vinurilor, aflate pe stoc, să fie utilizate
până la epuizarea acestora.
(2)Noile însemne de certificare sunt realizate şi gestionate de către O.N.V.P.V.
(3)Noul însemn de certificare va fi de tip hologramă autoadezivă personalizată, va
avea o formă specială: un cerc cu diametrul de 20 mm cu o prelungire
dreptunghiulară de aprox. 10x12 mm, dimensiuni de 20x30 mm şi va conţine
obligatoriu următoarele:
a)denumirea "OFICIUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI PRODUSELOR VITIVINICOLE";
b)textul "CERTIFICĂ ORIGINEA ŞI AUTENTICITATEA" scris cu caractere care să
permită citirea facilă;
c)sigla O.N.V.P.V.;
d)seria unică formată din 9 caractere alfanumerice de tipul 2 litere şi 7 cifre pe
modelul "literă-literă-cifră-cifră-cifră-cifră- cifră-cifră-cifră", inscripţionată în
culoarea neagră;
e)codul de bare 2D unic, care generează link-ul de accesare online a paginii de
verificare şi autentificare avansată;
f)alte elemente de securitate încorporate în însemnul de certificare.
(4)Dreptul folosirii însemnelor prevăzute la alin. (1) se acordă numai operatorilor
economici care îmbuteliază vinuri cu denumire de origine controlată, vinuri cu
indicaţie geografică sau vinuri varietale în vederea comercializării şi care îşi
valorifică produsele în baza certificatelor de atestare a dreptului de comercializare,
eliberate de O.N.V.P.V.

(5)Înstrăinarea, falsificarea sau folosirea în alte scopuri a noilor însemne de
certificare
se
sancţionează
conform
legii.
(la data 16-Dec-2016 Art. 4 modificat de Art. I, punctul 4. din Ordinul 996/2016 )

Art. 5
(1)Inspectorii O.N.V.P.V. vor verifica conformitatea produselor certificate
purtătoare a unei denumiri de origine controlată sau a unei indicaţii geografice în
raport cu prevederile cuprinse în caietul de sarcini aferent respectivei denumiri de
origine controlată sau indicaţii geografice.
(2)Nerespectarea de către producători a prevederilor prezentului ordin se
sancţionează conform legii.
Art. 6
Până la data de 15 decembrie a fiecărui an, în baza declaraţiilor de recoltă şi de
producţie, operatorii economici depun la inspectoratele teritoriale ale O.N.V.P.V.
cereri scrise privind necesarul estimativ de însemne de certificare a calităţii vinurilor
pentru
anul
următor.
(la data 16-Dec-2016 Art. 6 modificat de Art. I, punctul 5. din Ordinul 996/2016 )

Art. 7
Sumele încasate din plata taxelor se fac venit la bugetul O.N.V.P.V.
Art. 8
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
a)Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 942/2004
privind aprobarea introducerii însemnului de certificare a calităţii vinurilor DOC
îmbuteliate, destinate comercializării, şi aprobarea modificării nivelului sumelor
percepute ca taxe pentru eliberarea autorizaţiei de producător de vinuri cu
denumire de origine (DOC) şi a certificatului de atestare a dreptului de
comercializare a vinurilor cu denumire de origine (DOC), publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 1.251 din data de 24 decembrie 2004, cu modificările
ulterioare;
b)Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 165/2012 privind
stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole
destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu indicaţie geografică, a
cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a indicaţiei geografice
pentru comercializarea vinurilor cu indicaţie geografică şi aprobarea introducerii
însemnului de certificare a calităţii vinurilor cu indicaţie geografică îmbuteliate,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 16 august 2012, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art. 9
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Achim Irimescu,
secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 19 din data de 11 ianuarie 2014

