
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ORDIN 

Nr. ____. din ___.___.2018 

         pentru aprobarea procedurilor specifice privind aplicarea criteriilor în baza  

        cărora pot fi nominalizaţi membrii Consiliului Regiunilor Viticole  

 

Văzând Referatul de aprobare al Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole 

(O.N.V.P.V.) cu nr. 638 din 21.03.2018, 

având în vedere prevederile: 

- art. 53 alin. (4) din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei 

vitivinicole nr. 164/2015, cu modificările ulterioare. 

- art. 2 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1408/2009 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, republicată; 

 în temeiul prevederilor art. 9, alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi 

pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină 

şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul  

 

ORDIN 

 

Art. 1. Se aprobă Procedurile specifice privind aplicarea criteriilor în baza cărora pot fi 

nominalizaţi membrii Consiliului Regiunilor Viticole, prevăzute în anexa care face parte 

integrantă din prezentul ordin. 

 

Art. 2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

MINISTRU, 
 

Petre DAEA 
 

 



 

 
 
 
 
 

 
 

 

ANEXĂ: Procedurile specifice privind aplicarea criteriilor în baza cărora pot fi 

nominalizaţi membrii Consiliului Regiunilor Viticole 

 

 

Art. 1. Prezentul ordin reglementează cadrul general prin care se instituie modalitatea 

specifică de aplicare a criteriilor în baza cărora pot fi nominalizaţi membrii Consiliului 

Regiunilor Viticole. 

 

Art. 2. Membrii Consiliului Regiunilor Viticole vor fi nominalizaţi de către Organizația 

Naţională Interprofesională Vitivinicolă, denumită în continuare O.N.I.V., organizaţie 

recunoscută de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin O.M.A.D.R. nr. 111/2011, ca 

organizaţie interprofesională pentru produse agroalimentare pentru filiera "struguri, vin, 

produse pe bază de vin", denumită în continuare O.I.P.A.. 

 

Art. 3. În vederea nominalizării membrilor Consiliului Regiunilor Viticole vor fi aplicate  

criteriile prevăzute la art. 53, alin. 3 lit.  a), b), d) şi e) din Legea nr. 164/2015 a viei şi 

vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole, cu modificările ulterioare, 

respectiv: 

- cantităţile de vin certificate cu denumire de origine controlată, denumită în 

continuare D.O.C;  

- cantităţile de vin certificate cu indicaţie geografică, denumită în continuare I.G.; 

- suprafaţa autorizată D.O.C.; 

- suprafaţa autorizată I.G.. 

 

Art. 4.  Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, denumit în continuare O.N.V.P.V., 

va transmite către O.N.I.V. situaţia producătorilor autorizaţi D.O.C./I.G. pentru cele 8 

regiuni viticole ale României, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentului 

ordin. 

 

Art. 5. Criteriilor prevăzute la art. 3 li se vor aplica procente de pondere după cum 

urmează: 

- cantităţile de vin certificate cu D.O.C au o pondere de 40%; 



 

 
 
 
 
 

 
- cantităţile de vin certificate  cu I.G. au o pondere de 30%; 

- suprafaţa autorizată D.O.C. are o pondere de 20%; 

- suprafaţa autorizată I.G. are o pondore de 10%. 

  

Art. 6. Pe baza situației producătorilor autorizaţi D.O.C./I.G.  pentru cele 8 regiuni viticole 

ale României, primită de la O.N.V.P.V., O.N.I.V. va întocmi un clasament cu toţi  

producătorii vitivinicoli, în funcţie de cantitățile/suprafețele exploatate de fiecare în parte, 

conform următorului algoritm de calcul: 

 

 

 

Art. 7. Nominalizarea persoanelor care vor deveni membrii în cadrul Consiliului Regiunilor 

Viticole se va face de către O.N.I.V. la propunerea producătorilor clasați în primele locuri 

pe fiecare regiune viticolă în funcție de mărimea acesteia şi de prevederile art. 53, alin. (5) 

din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015, cu 

modificările ulterioare. 

 

 


