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Introducere  

Prezentare proiect 

Proiectul „WINET – Comerţ şi Inovare în Industria Vinului” este finanțat de Uniunea 

Europeană prin Programul Operaţional Bazinul Mării Negre 2014-2020 și cofinanțat de 

Guvernul României, iar obiectivul general al acestuia este de a spori cooperarea şi 

schimburile comerciale din sectorul vitivinicol din și între cele trei ţări partenere, prin crearea 

unei reţele comune care să includă minimum 100 de companii.  

Această rețea va facilita cooperarea între producători, (re)vânzători, autorităţi locale/ 

regionale/ naţionale, ONG-uri şi alte agenţii de dezvoltare a afacerilor prin implicarea în 

activităţi comune pe parcursul derulării proiectului.  

Abordarea proiectului combină tehnologii și reţele moderne în concordanță cu tendințele și 

strategiile specifice de dezvoltare a sectorului vitivinicol în cele trei ţări participante 

(România, Republica Moldova și respectiv Bulgaria).  

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  

1. Crearea unei rețele de actori relevanți în sectorul vinului în țările din bazinul Mării 

Negre, în vederea creșterii cooperării și colaborării în acest domeniu;  

2. Promovarea comerțului, colaborării și schimbului de bune practici în sectorul vinului în 

cadrul bazinului Mării Negre  

3. Crearea unei platforme TIC pentru facilitarea și dezvoltarea relațiilor comerciale în 

cadrul rețelei WINET.  

Datorită acestei abordări inovative în dezvoltarea relațiilor de colaborare și comerț, rețeaua 

poate fi cu ușurință accesibilă unor noi entități/ viitori membri din oricare dintre cele trei țări 

beneficiare ale proiectului. Principalele rezultate ale proiectului vor fi:  

 R1 - cooperare crescută în sectorul vitivinicol;  

 R2 - promovare reciprocă și comerț îmbunătățite în sectorul vitivinicol;  

 R3 – schimb de cunoștințe îmbunătățit în sectorul vitivinicol.  

Obiective studiului inițial privind sectorul vitivinicol din Regiunea Sud-Est 

 Obiectiv 1: Analizarea stadiului actual în care se află sectorul vitivinicol din România, 

cu precădere Regiunea Sud-Est. 

 Obiectiv 2: Identificarea relațiilor comerciale transfrontaliere existente în domeniul 

vitivinicol. 
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 Obiectiv 3: Identificarea potențialilor membri ai rețelei din lista actorilor relevanți din 

cadrul sectorului vitivinicol și a modalitățile de contactare a acestora. 

 Obiectiv 4: Identificarea celor mai bune mijloace de interacțiune între membrii rețelei. 

Metode de cercetare 

În vederea realizării studiului, autorii au folosit două metode de cercetare, mai precis: 

1. Analiza documentelor, precum elementele de legislație, documente publice, rapoarte, 

pagini de internet oficiale, articole de specialitate. Analiza documentelor se referă la 

descrierea și prezentarea informațiilor privind toate aspectele privind sectorul 

vitivinicol din Regiunea Sud-Est, mai precis:  

 Istoricul sectorului vitivinicol în România;  

 Actorii relevanți publici, privați și neguvernamentali, naționali care 

activează în domeniu; 

 Organizații internaționale din domeniu din care face parte România;  

 Zonele vitivinicole din Regiunea Sud-Est; 

 Tipuri de soiuri locale de struguri; 

 Turismul vinicol, situația prezentă și potențial turistic; 

 Mecanismele de stimulare a sectorului vitivinicol (subvențiile de exploatare 

sau cele de susținere a producției curente și finanțările pentru investiții, 

adică credite cu dobândă subvenționată, programele de dezvoltare prin 

fonduri europene nerambursabile). 

2. Analiza secundară de date cantitative. Datele cantitative sunt extrase din baza de 

date a Institutului Național de Statistică, din rapoarte și documente oficiale pentru 

analiza și interpretarea situației actuale a sectorului vitivinicol referitoare la1: 

 Evoluția suprafețelor de cultivarea a viței-de-vie; 

 Producția de vinuri din Regiunea Sud-Est; 

 Situația consumului de vinuri la nivelul țării; 

 Nivelul și tendințele vânzărilor de vinuri din Regiunea Sud-Est; 

 Date privind comerțul cu vinuri românești;  

 Comerț exterior. 

 

                                                           

1 Analiza datelor va face referire și la situația națională a domeniului vitivinicol. 
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Capitolul I: România, o poartă între Vest și Est conține date privind relieful, clima, istoria, 

administrative, demografice și alte particularități ale României, cu accent pe Regiuena Sud-

Est și oferă imagine globală asupra aspectelor legate de specificul statului român în general 

și al regiunii, în particular. 

Capitolul II: Scurtă istorie a industriei vinului în România include detalii despre istoria 

industriei vinului în România și prezentarea pe scurt a particularităților istorice a industriei 

vinului în Regiunea Sud-Est. 

Capitolul III: Sectorul vitivinicol: Cadrul legal, cuprinde o enumerarea a legilor și actelor 

normative care reglementează sectorul viniviticol și prezintă actorii instituționali relevanți, 

printre care și Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului, Oficiul Naţional 

al Viei şi Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V), Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi 

pentru Siguranţa Alimentelor (A.N.S.V.S.A.), actori privați relevanți – Asociații ale 

producătorilor de vinuri din Regiune, de exemplu: Organizația Interprofesională pentru 

Produse agroalimentare de Legume și Fructe (OIPA), Asociaţiei Producătorilor şi 

Exportatorilor de Vinuri din România (APEV), cât și organizații Internaționale din domeniu din 

care face parte România, precum International Organisation of Wine and Vine (OIV). 

Capitolul IV: Vinuri regionale și varietăți locale de soiuri de struguri este o radiografie a 

zonelor viticole din România, a podgoriilor din județele Regiunii, tipurilor de soiuri de struguri 

din Regiunea Sud-Est. 

 

Capitolul V: Profilul cramelor  reprezintă o descriere a cramelor din Regiunea Sud-Est pe 

categorii de producție, tipul de vie, volumul producției, acolo unde există date, cât și o 

analiză a situației lor pe județe.  

Capitolul VI: Analiza evoluției producției de vinuri se referă la prezentarea suprafețelor 

de culturi cu vița-de-vie, producției de struguri, situației pieței interne, consumului de vinuri, 

Topul țărilor importatoare de vin românesc. 

Capitolul VII: Vânzările în sectorul vinicol, evoluție și tendințe are în vedere volumul de 

vânzări de vinuri, situația exporturilor, topul vinurilor exportate (soi, calitate, preț), principalii 

producători de vin, canale de distribuție, situația prețurilor vinurilor.  

Capitolul VIII: Turismul vinicol este un capitol centrat pe potențialul turismului vinicol din 

Regiune, oferte ale producătorilor de vinuri pentru turiști, rute turistice, evenimente în 

domeniu la nivel național și regional, recenzii ale jurnaliștilor privind potențialul turismului 

vinicol din zonă, cât și partea de educație- cursuri de specialitate în domeniul vitivinicol. 

Capitolul IX: Perspective de viitor este un capitol-analiză ce conține predicții privind 

sectorul vitivinicol în Regiune pe baza analizelor datelor din capitolele precedente, noile tipuri 

de vinuri (exemplu:ecologice, biodinamice), o analiza SWOT referitoare la rețeaua de actori 

din sectorul vitivinicol ce va fi creeată în cadrul proiectului, detalii despre globalizare și 

digitalizare – importanța unei platforme online de promovare a comerțului online, detalii 

privind noile provocări din sector perecum schimbarea climatică și migrația, cât și 
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recomandări privind modalitățile de contactare și conectare a actorilor relevanți și 

configurarea rețelei de actori relevanți. 

 

Capitolul I: România – o punte de legătură dintre Est și Vest 
 

Așezată în sud-estul Europei Centrale, pe cursul inferior al Dunării, cu ieșire la Marea 

Neagră, România este una dintre punțile de legătură între estul și vestul Europei, fiind un 

actor important geopolitic din Balcani și reprezentând unea dintre granițele Uniunii Europene.  

Țara are ca vecini Ucraina în nord, Moldova, parțial Ucraina și Marea Neagră la est, Bulgaria 

în Sud și Ungaria în Nord-vest și Serbia în Sud-Vest. 

Teritoriul României este foarte ofertant pentru orice turist având pe cuprinsul lui toate 

formele de relief. Munții Carpați traversează centrul țării mărginit pe ambele părți de poalele 

și, în sfârșit, de marile câmpii ale marginii exterioare. Pădurile acoperă peste un sfert din 

țară, iar fauna este una dintre cele mai bogate din Europa. Fluviul Dunărea dupoă ce 

traversează opt țări se varsă în Marea Neagră. În estul țării fluviul formează una dintre cele 

mai mari și mai biodiverse zone umede din lume, Delta Dunării. 

Clima României este temperat-continentală, de tranziție, cu patru anotimpuri.  

Datorită poziției geografice strategice în zona balcanică a Europei, România are o istorie 

strâns corelată cu marile imperii- Roman, Otoman, Habsburgic/Austro-Ungar și Rus. 

Rădăcinile poporului român sunt legate de Imperiul Roman, originea acestuia fiind latină. Pe 

teritoriul României actuale, conform izvoarelor istorice, au locuit dacii. Cucerirea Daciei de 

către romani conduce la contopirea celor două culturi: daco-romanii sunt strămoșii poporului 

român. După ce Dacia a devenit provincie a Imperiul Roman s-au impus elemente de cultură 

și civilizație romană, inclusiv latina vulgară care a stat la baza formării limbii române. 

În primul mileniu2, peste teritoriul României au trecut valuri de popoare migratoare: goții în 

secolul III - IV, hunii în secolul IV, gepizii în secolul V, avarii în secolul VI, slavii în secolul VII, 

ungurii în secolul IX, pecenegii, cumanii , uzii și alanii în secolele X - XII și tătarii în secolul 

XIII. De aceea, există influențe slavice în limba română, cât și diverse alte influențe culturale 

și lingvistice în regiunile României, în funcție de valurile vigratoare care au trecut sau 

staționat.  

În contextul cristalizării relațiilor feudale, ca urmare a creării unor condiții interne și externe 

favorabile (slăbirea presiunii ungare și diminuarea dominației tătarilor) iau ființă la sud și est 

de Carpați statele feudale de sine stătătoare Țara Românească (1310), sub Basarab I și 

Moldova (1359), sub Bogdan I. Dintre domnitorii ce au avut un rol mai important, pot fi 

amintiți: Alexandru cel Bun, Ștefan cel Mare, Petru Rareș și Dimitrie Cantemir în Moldova, 

                                                           

2 Informații preluate și prelucrate din http://www.casadecomert.com/. 
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Mircea cel Bătrân, Vlad Țepeș și Constantin Brâncoveanu în Țara Românească și Iancu de 

Hunedoara în Transilvania. Începând cu sfârșitul secolului al XV-lea cele două principate 

intra treptat în sfera de influență a Imperiului Otoman. 

Transilvania, parte de-a lungul Evului Mediu a Regatului Ungariei, guvernată de voievozi, 

devine un principat de sine stătător, vasal Imperiului Otoman din 1526. La cumpăna 

secolelor al XVI-lea și al XVII-lea Mihai Viteazul domnește pentru o foarte scurtă perioadă de 

vreme peste o bună parte din teritoriul României de astăzi. 

Statul modern român a fost creat prin unirea principatelor Moldova și Muntenia (sau Țara 

Românească), în anul 1859, odată cu alegerea concomitentă ca domnitor în ambele state a 

lui Alexandru Ioan Cuza.  

În Primul Război Mondial, România a participat de partea Antantei, iar la 1 Decembrie 1918 

a avut loc unirea României cu Bucovina, Basarabia și Transilvania. 

În perioada august 1944 - decembrie 1989, România a făcut parte din Blocul Statelor 

Comuniste, devenind stat democratic după căderea acestuia, în urma unei revoluții violente 

a devenit stat democratic. În ultimii 29 ani, România a trecut printr-un proces de tranziție cu 

multe provocări sociaole și economice.  

Din 2004 România este membru NATO, iar din 2007 a devenit membră a Uniunii 

Europene. România face parte din Organizația pentru Securitate și Cooperare în 

Europa (OSCE), Organizația Națiunilor Unite (ONU), Consiliul Europei (CoE), Organizația 

Internațională a Francofoniei (OIF), Alianța Internațională pentru Memoria Holocaustului 

(IHRA), Asia-Europe Meeting (ASEM), Organizația de Cooperare Economică la Marea 

Neagră (BSEC), Organizația Internațională a Vinului (OIV), în care țara a intrat de la 

înființare, având și un președinte în anii ’60, Organizația Mondială a Turismului (UNWTO), 

Organizația Mondială a Comerțului (OMC). 

Populația României după rezidență este de 19.472.0723, iar după domiciliu de 22154572 

persoane. Minoritățile principale sunt reprezentate de maghiari, romi, ucrainieni, germani, 

turci.  

Limba națională oficială a României este limba română. De asemenea, alte limbi minoritare 

importante fiind: limba maghiară, limba romani, limba ucraineană, limba germană și limba 

turcă.  

Conform Nomenclatorului NUTS4, România are 4 macroregiuni, fiecare alcătuită din 2 regiuni 

de dezvoltare, care, la rândul lor conțin un număr de județe. România este împărțită 

administrativ în 41 de județe și municipiul București. În România, regiunea este un tip de 

                                                           

3 Baza de date TEMPO a INS - http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 
4 Nomenclatorul NUTS realizează o împărțire a teritoriului economic al statelor membre, care cuprinde și teritoriul 

extraregional al acestora. http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/99/nomenclatorul-comun-al-
unitatilor-teritoriale-de-statistica-nuts- 
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diviziune regională fără puteri administrative, printre funcțiile sale principale numărându-se 

coordonarea proiectelor de dezvoltare regională și absorbția fondurilor de la Uniunea 

Europeană. 

 

Diviziunile regionale și administrative ale României 

Macroregiuni Regiuni Județe 

Macroregiunea 1 Regiunea Nord-Vest Bihor, Bistrița- Năsăud, Cluj, Maramureș, 

Satu Mare, Sălaj 

Regiunea Centru  Alba, Brașov, Cosvasna, Harghita, Mureș, 

Sibiu 

Macroregiunea 2 Regiunea Nord-Est Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, 

Vaslui 

Regiunea Sud-Est Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, 

Vrancea 

Macroregiunea 3 Regiunea Sud-

Muntenia 

Argeș, Călărași, Dâmbovița, Ialomița, 

Giurgiu, Prahova, Teleorman 

Regiunea București-

Ilfov 

București, Ilfov 

Macroregiunea 4 Regiunea Sud-Vest Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea 

Regiunea Vest Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș 

 

Atracțiile principale turistice ale României sunt: 

1. Delta Dunării – Parte a patrimoniului UNESCO 

2. Drumul Transfăgărășan care traversează munții Carpați 

3. Cazanele Dunării 

4. Cimitirul Vesel – cimitirul cu cele mai amuzante mesaje 

5. Vulcanii Noroioși 

6. Castelul Bran 

7. Castelul Peleș 

8. Mănăstirea Voroneț 

9. Muzeul Satului, București 

10. Castelul Corvinilor, Hunedoara 

11. Cetatea Sighișoara, aflată pe lista patrimoniului UNESCO 
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12. Cascada Bigăr5  

 

 

 

 

Regiunea Sud-Est 

 

Regiunea Sud-Est este situată în partea de sud-est a României și se învecinează la nord cu 

Regiunea Nord-Est, la vest cu Regiunea Centru, la sud-vest cu Regiunea Sud-Muntenia și 

Regiunea București - Ilfov, la sud cu Bulgaria, la est cu Republica Moldova, Ucraina și țărmul 

Mării Negre (pe o lungime de 245 km de țărm ). Acoperind 35.762 km² sau 15 % din 

suprafața totală a țării, regiunea este a doua ca mărime dintre cele 8 regiuni ale României. 

Suprafața regiunii este de 35.762 km2, reprezentând 15% din suprafața României.  

Regiunea Sud-Est cuprinde aproape toate formele de relief6: lunca Dunării, câmpia 

Bărăganului, podișul Dobrogei cu Munții Măcinului, iar partea de nord-vest a regiunii 

cuprinde o parte a Carpaților și Subcarpaților de Curbură. Totodată, regiunea este străbătuta 

de fluviul Dunărea, are în componență Delta Dunării și este mărginit la est de întreg litoralul 

românesc al Mării Negre. Preponderent este însă relieful de câmpie, cu specific climatic 

continental. Din punct de vedere administrativ, regiunea este compusă din 6 județe: Brăila, 

Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea. 

Regiunea de dezvoltare Sud-Est face parte alături de Regiunea Nord-Est din Macroregiunea 

2. Sediul Agenției de Dezvoltare Regională Sud-Est se află în Municipiul Brăila. 

Coridoarele pan-europene reprezintă un sistem de drumuri din Europa. România este 

traversată de coridoarele IV (Berlin/ Nurenberg- Praga-Budapesta-Arad-București-

Constanța-Istanbul-Salonic), VII (Dunărea, cu brațul Sulina și Canalul Dunăre-Marea 

Neagră) și IX (Helsinki- St.Petersburg- MoscovaPskov- Kiev-Ljubasevka- Chișinău- 

București- Dimitrovgrad- Alexandroupolis). Toate cele trei coridoare trec prin Regiunea Sud-

Est. 

 

 

                                                           

5 În urma unui clasament făcut în 2013 de The World Geography, cascada Bigăr a obținut primul loc pentru cea mai 

frumoasă cascadă unică din lume. 

6
 
Date disponibile pe www.adrse.ro/Regiunea/Geografie_Demografie.aspx  
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Figură 1: Harta Regiunii Sud-Est 

 
Sursă Hartă: Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est

7
 

Din totalul populației României, Regiunea de Sud-Est este populată de 2,4 milioane de 

locuitori, aproximativ 12%, conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică. Deși 

regiunea este ocupată majoritar de populație cu naționalitate română (peste 90%), pe 

teritoriul ei (îndeosebi în zona Dobrogei), conlocuiesc populații cu origini diverse, într-un 

mediu multicultural istoric, precum romi, lipoveni, ucraineni, turci, tătari, bulgari, greci, evrei, 

armeni etc. 

                                                           

7 Hartă disponibilă la adresa: http://www.adrse.ro/Agentia/Agentia.aspx 
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Populația Regiunii Sud-Est este concentrată în 6 județe, cu 390 unități administrativ 

teritoriale după cum urmează: 11 municipii, 24 de orașe și 356 de comune (cu un număr de 

1.447 de sate). 

 

 

 

 

 

Capitolul II: Scurtă istorie a industriei vinului în România 

 

România este unul dintre cei mai mari producători de vin din lume (locul 13) și al șaselea din 

Europa, după Italia, Franța, Spania Germania și Portugalia8. În 2018, producția de vin a 

România este estimată la aproximativ 5.100.000 hectolitri de vin.  

În ultimii ani, România a atras mulți oameni de afaceri și cumpărători de vin, unul dintre 

motive fiind accesibilitatea prețurilor podgoriilor și vinurilor în comparație cu alte țări 

producătoare de vin, precum Franța, Germania sau Italia9. 

Climatul și compoziția solurilor din zonele de platou și de deal, fac din România o țară foarte 

potrivită pentru cultivarea viței de vie. Principalele elemente geografice care joacă un rol 

important moderarea climei sunt Munții Carpați, Marea Neagră și Dunărea10.  

Vița-de-vie, alături de grâu, este una dintre cele mai vechi plante de cultură. Ea a fost 

cultivată mai întâi în partea răsăriteană a Mării Negre, în Transcaucazia, teritorii ce aparțin 

astăzi Georgiei, Armeniei și Azerbaidjanului. Cultivarea viței de vie și producția vinurilor a 

pornit din zona Bazinului Mării Negre, datorită condițiilor climatice și geografice favorabile. 

Perioada antică 

Pe teritoriul țării noastre, luând în considerare direcţia de răspândire a limbilor 

protoindoeuropene, fluxul migraţiilor de acum 10.000 de ani , de la est la vest, prin nordul 

Mării Negre, proximitatea faţă de Georgia şi uşurinţa străbaterii pe cale terestră a distanţei 

                                                           

8
 
Clasament 2018 – OIV – Statistical Report on World Vitiviniculture http://www.oiv.int/public/medias/6782/oiv-

2019-statistical-report-on-world-vitiviniculture.pdf 
9

 
BBC News - Romania puts sparkle into wine trade http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/2173028.stm 

10 După Ștefan P., Mann S., Fintineru G. și Crețu R., 2017, Study regarding the situation of wine producers in 

Romania (pdf) 
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până în spaţiul  nord-estic al României de astăzi, anvergura civilizaţiei şi a faptului că în 

vasele acestei culturi s-au găsit şi datat seminţe de vitis vinifera (4500 î.e.n), pun întrebări 

referitoare la istoria oficială a viţei de vie şi a răspândirii acesteia în Europa. Până a ajunge 

în actualul vest al Europei şi ulterior în Grecia, popoarele probabil au trecut prin teritoriul 

actual al României şi Bulgariei, ceea ce demonstrează existenţa viţei de vie pe teritoriul ţării 

de mai bine de 6500 de ani. În majoritatea lucrărilor se arată că oamenii primitivi nu au 

căutat calea cea mai scurtă în migraţia lor, că au preferat traversările lungi de ape (Marea 

Mediterană) şi nu pe cele terestre sau traversările de apă scurte şi că, după un traseu în 

spirală (împotriva sensului migraţional recunoscut) , viţa de vie coboară spre sud ocolind 

Marea Neagră, prin teritoriile de astăzi ale Siriei, Libanului, Israelului, Egiptului şi, 

traversează miraculos Marea Mediterană în Grecia.11  

Despre existența viticulturii ca îndeletnicire de bază a locuitorilor din Dacia preromană stau 

mărturie numeroase dovezi arheologice, epigrafice și lingvistice. Dovezile arheologice şi 

paleobotanice se găsesc în zona Moldovei şi Dobrogea și în sudul teritoriului actual al 

României, mai precis în județele Constanța, Ialomița, Teleorman și Argeș. 

Numeroase descoperiri arheologice, dintre care cele de la Cucuteni, Histria, Popești, 

Zimnicea, Piscul Crăsani, Cetățenii din Vale, Mangalia, Frumușica etc., atestă cultivarea 

viței-de-vie. Săpăturile arheologice de la vechiul oraș Histria, întemeiat de coloniștii greci 

spre sfârșitul secolului al VII-lea î.e.n., care au scos la iveală diferite pietre cu frunze de viță-

de-vie și struguri în basorelief și amfore de diferite mărimi folosite pentru păstrarea și 

transportarea vinului, dovedesc că viticultura din Dacia era înfloritoarea cu mult înainte erei 

noastre12. 

Poetul roman Publius Ovidius Naso (43 î.H.-17 d. H.) menționează și el activitatea viticolă 

din Dobrogea13. Istorici precum Vasile Pârvan relatează că dacii cultivau și importau vin. În 

schimburile comerciale pe care le făceau cu grecii, pentru vin, ofereau sclavi, piei, ceară, 

miere, lână, blănuri sau grâu.  

„Ori pentru vin, ori pentru argint, Dacii dădeau sclavi (prizonierii luaţi în războaiele ori 

năvălirile ultime), cai, piei, ceară, miere, lână, blănuri şi, alăturea de grâul indispensabil 

Sudului — credem, foarte multă sare, pe care Grecii de sigur o desfăceau la Thracii din 

Balcani, lipsiţi de acest mineral aşa de folositor, realizând câştiguri foarte însemnate. Cum 

însă bogăţiile Daciei erau aşa de variate, pentru obţinerea lor nu erau de ajuns vinul şi uleiul 

                                                           

11 După Cătălin Păduraru – Istoria Viticulturii, https://www.revistafermierului.ro/ 

12 După Liviu Coriolan Dejeu, Viticultură, Ed. Ceres, București 2010, p.8 

13Colțișor de România - Vinurile de Murfatlar – băutura de aur a Dobrogei 

https://coltisorderomania.ro/2019/04/29/vinurile-de-murfatlar-bautura-de-aur-a-dobrogei/ 
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şi atunci Grecii trebuiră să plătească şi în bani: aşă avem a ne explică marele număr de 

tezaure monetare din Dacia, începând chiar cu sec. IV a. Chr.‖14. 

Geograful Strabon, în lucrarea sa ―Geographica‖ menționează că daco-geții dispuneau de 

mari suprafețe ocupate cu vii, fapt atestat de ordinul dat de regele Burebista (82 – 44 î.e.n.), 

la îndemnul preotului Deceneu, pentru defrișarea viilor de pe teritoriul regatului său. Prin 

această măsură s-a urmărit stăvilirea jafurilor produse de populațiile migratoare atrase de vin 

și mai puțin combaterea consumului excesiv de vin15. Istoricul latin Xenopol afirma că „patria 

cea veche a Geto-Dacilor, Tracia, era o regiune viticolă, cauză pentru care şi era considerată 

ca locul de naştere a zeului vinului, Dionysos―16.  

În anul 112 e.n., sub stăpânirea romanilor, împăratul Traian a emis medalia ―Dacia Felix‖ 

(Dacia Fericită) care poartă ca emblemă o femeie așezată pe o stâncă, pe a-i cărei genunchi 

doi copii prezintă un spic de grâu și un strugure, simbolul principalelor bogății ale Daciei. 

Evul Mediu 

În perioada migrațiilor care au urmat după căderea Romei (secolele III – IX e.n.), cultivarea 

viței-de-vie pe teritoriului actualului stat roman a continuat, cunoscând și momente de regres 

ca urmare a retragerii populației în munți și depresiuni, a lipsei de îngrijire a viilor și a 

distrugerilor cauzate de invazii. 

În Evul Mediu până în secolul al XVIII-lea, viticultura s-a dezvoltat cu precădere în podgorii și 

centre viticole vestite prin calitatea vinurilor obținute din sotimente specifice, ele fiind căutate 

atât pe piața internă, cât și la export17. 

Perioada celor două Războaie Mondiale 

În secolul al XIX-lea18, chiar până la izbucnirea primului război mondial, sectorul vitivinicol a 

fost caracterizat de legături ample și strânse cu Franța. Aceste legături au culminat cu sfatul 

cultivatorilor de vin francez și cu ajutorul practic extins după ultimele două decenii ale 

secolului al XIX-lea, când culturile viticole din România au fost afectate de invazia filoxerei 

(philloxera vastatrix).  

                                                           

14 Citat preluat din articolul Vinul, marea plăcere a dacilor: strămoşii noştrii îl beau neamestecat şi îl vărsau pe 

haine, crezând că le va aduce noroc, Daniel Guță,  https://adevarul.ro/locale/hunedoara/vinul-marea-placere-

dacilor-stramosii-nostrii-beau-neamestecat-varsau-haine-crezand-aduce-noroc-

1_56436b11f5eaafab2c818aff/index.html 

15
 
După Liviu Coriolan Dejeu, Viticultură, Ed. Ceres, București 2010, p.9 

16 www.enciclopedia-dacica.ro 
17 Idem 9. Pag 10 
18 https://www.vitis-metamorfosis.com/en/the-history-of-wine-and-viticulture-in-romania/  
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Dăunătorul a început să distrugă vița de vie la Arad în 1880, apoi în 1884 la Chițorani, 

Prahova, unde au existat rapoarte că, în aproximativ un deceniu, filoxera a distrus aproape 

toate podgoriile locale.  Insectele au distrus o parte considerabilă din viile Europei, nu numai 

din România. „Chiar și așa, în anul 1900 România avea 152.000 de hectare cultivate cu 

vie‖19. 

Replantarea a fost efectuată folosind soiuri franceze de viță de vie, precum Pinot Noir, 

Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Aligote și altele, fiind folosit 

creditul viticol din 1908. 

Viticultura românească și-a revenit chiar la începutul Primul Război Mondial, însă a cunoscut 

iar o perioadă de stagnare datorată Marii crize și a celui De-al Doilea Război Mondial. 

Perioada interbelică a fost caracterizată de legături mai strânse cu Germania și Austria, când 

România ―a adoptat‖ spritzer (șprițul) – vinul amestecat cu apă minerală spumantă. 

Perioada regimului comunist 

În timpul regimului comunist (1948-1989), au fost dezvoltate trei tipuri distincte de organizații 

producătoare de vin: Institute de cercetare, proprietăți vitivinicole și podgorii cooperante 

legate de vinarii de stat. În această perioadă, accentul a fost pus pe cantitate, mai degrabă 

decât pe calitate deoarece oferta era restrictivă. Vinurile bune erau folosite pentru reglarea 

balanţei comerciale, în special pentru export. România a fost cel de-al șaselea producător de 

vin din Europa20. 

Potrivit lui Alice Gregorescu, directoare Vinterra "România vindea vinuri datorită faptului că 

erau destul de ieftine. Acesta a fost motivul principal. Calitatea nu a fost atât de importantă, 

dar prețul a fost foarte important și am fost în categoria foarte scăzută de prețuri pentru mulți 

mulți ani"21. 

Post-comunism – prezent  

Liberalizarea economiei după 1989 a dus la o serie de schimbări profunde în industria vinului 

românesc. Un prim aspect important este caracterizat de retrocedări, restituirea 

cooperativelor proprietarilor de drept. Astfel, a avut loc procesul de privatizare și în cazul 

vinăriilor de stat și a podgoriilor. 

                                                           

19 https://www.agro.basf.ro/ro/stiri/fermier-in-romania/vita-de-vie-si-vinul-romanesc-soiuri-podgorii-istoric.html 
20 WEPA Romania, 2003, Romania – Wine country (pdf) 
21 BBC News - Romania puts sparkle into wine trade http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/2173028.stm 
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În 2011, statisticile internaționale plasează România printre primele 15 puteri mondiale de 

vin. O astfel de clasificare ia în considerare dimensiunea terenului podgoriei, dar mai ales 

cea mai bună calitate a vinurilor încă realizate în podgoriile principale din România. Având o 

suprafață agricolă semnificativă, țara noastră beneficiază și de zone importante cultivate cu 

viță de vie. Viticultura generează 14% din veniturile producției vegetale din România, 

egalând o piață de 400.000.000 euro (media cifrei de afaceri a pieței vitivinicole în ultimii 10 

ani)22. 

În 2015, România avea aproximativ 180.000 hectare de podgorii (peste 5% din terenurile 

agricole românești), grupate în 8 regiuni viticole mari. De fapt, primii 10 producători români 

de vin au peste 15.900 de hectare de podgorii, doar primul loc cultivând mai mult de 3.000 

ha. Cu toate acestea, în ultimii 15 ani, exportul vinurilor românești a scăzut considerabil, 

astfel încât o mare parte din vinul produs este utilizat pentru consumul intern23. 

Pe harta viticolă a României, regiunea Sud-Est ocupă un loc aparte, reprezentând o rădăcină 

istorică fundamentală pentru sectorul vitivinicol al țării. Una dintre particularitățile ei este 

faptul că „aproape jumătate din suprafaţa cultivată cu viţă de vie, respectiv 41,5%, se află pe 

teritoriul ei‖24. Județul Vrancea are cel mai mare bazin viticol al țării.  Podgoriile Murfatlar, 

Sarica Niculițel, Odobești, Panciu, Cotești, Dealu Mare prin partea sa din județul Buzău,  

Nicorești, Dealurile Bujorului,   Pietroasele produc vinuri renumite atât pe plan național, cât și 

pe plan internațional.  

O caracteristică deosebită o are podgoria Insuraței, din județul Brăila pe care s-a constituit 

DOC Insuraței. Plantațiile viticole de aici sunt înființate pe un teren nisipos, deșertic chiar.  

Datorită priceperii viticultorilor de aici, s-au obținut vinuri de mare calitate, dar s-a și stopat 

extinderea fenomenului de deșertificare a zonei. 

Tocmai datorită marelui potențial viticol pe care îl are Regiunea Sud-Est, pe teritoriul ei se 

află patru stațiuni de cercetare și dezvoltare viticolă(din nouă stațiuni la nivel național), după 

cum urmează: 

 În judetul Buzău: Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație 

Pietroasa. Aceasta este filiala a Universității de Științe Agronomice și Medicină 

Veterinară din anul 2005; 

                                                           

22 După Alecu, I.I. Constantin, M., 2011, Agricultural Marketing, Ceres Publishing House 
23 După Ștefan P., Mann S., Fintineru G. și Crețu R., 2017, Study regarding the situation of wine producers in 

Romania (pdf), Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural 
Development Vol. 17, Issue 3, 2017 PRINT ISSN 2284-7995, E-ISSN 2285-3952 - 
http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.17_3/Art56.pdf 
24 Comunicat INS - https://www.bursa.ro/ins-suprafata-totala-cultivata-cu-vita-de-vie-pentru-struguri-de-vin-a-fost-

de-183700-hectare-in-2015-80948034 
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 În judetul Vrancea: Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație 

Odobești; 

 În judetul Galați: Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație 

Bujoru; 

 În judetul Constanța: Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura și 

Vinificație Murfatlar. 

În aceste stațiuni, de-a lungul timpului, s-au studiat  soiuri de viță de vie consacrate în 

Europa în vederea testării potențialului lor în condițiile pedoclimatice multianuale din aceasta 

zonă. S-au înființat soiuri românești noi care au confirmat ulterior atât pe piața vinului, dar și 

la diversele concursuri naționale și internaționale. 

 

Capitolul III: Cadrul instituțional privind domeniul vitivinicol 

Cadrul legislativ 

După 2007, ca urmare a obținerii statutului de membru al Uniunii Europene, politica agricolă 

a statelor membre au fost inclus mecanismele de intervenție la nivel comunitar din Politica 

Agricolă Comună(PAC) a Uniunii Europene. 

Articolul 39 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene stabilește obiectivele specifice 

ale PAC25: 

1. Creșterea productivității agricole prin promovarea progresului tehnic și asigurarea 

utilizării optime a factorilor de producție, în special a forței de muncă; 

2. Asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru populația agricolă; 

3. Stabilizarea piețelor; 

4. Garantarea siguranței aprovizionărilor; 

5. Asigurarea unor prețuri rezonabile pentru consumatori. 

Intervenția în agricultură se baza pe principiul, foarte răspândit la acea vreme, al specificității 

sectorului, dependent în mare măsură de condițiile climatice schimbătoare și de 

constrângerile geografice, supus unor dezechilibre sistemice între cerere și ofertă și 

caracterizat, prin urmare, de volatilitatea ridicată a prețurilor și a veniturilor. 

                                                           

25
 
Fișe descriptive despre Uniunea Europeană /Parlamentul European - 

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/103/politica-agricola-comuna-pac-si-tratatul 
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Legea nr. 164 din 24 iunie 2015 a viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei 

vitivinicole26 are ca obiect stabilirea cadrului juridic general de funcţionare a filierei vitivinicole 

în ceea ce priveşte producerea, atestarea originii, comercializarea şi controlul produselor 

vitivinicole definite conform anexei nr. VII, partea II la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări 

comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, 

(CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările 

ulterioare. Acesta este actul normativ principal care reglementează domeniul vitivinicol din 

România. Hotărârea de Guvern 512 din 20 iulie 2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei 

vitivinicole nr. 164/2015 include normele metodologice care asigură aplicarea cadrului juridic 

şi a reglementărilor specifice producţiei, procesării, îmbutelierii, etichetării şi comercializării 

produselor vitivinicole, cu respectarea legislaţiei naţionale şi europene în vigoare. 

Legislația europeană27 impune reguli și norme de calitate și reprezintă direcții de 

reglementare pentru legislația națională în sectorul vitivinicol. Printre obiectivele Politicilor UE 

în agricultură se numără și modernizarea, competitivitatea și inovarea, pentru adaptarea 

agricultorilor la condițiile climatice.  

Legislația românească28 privind sectorul vitivinicol este aliniată la normativele europene din 

domeniu, integrând și particularitățile naționale. Una dintre aceste particularități este numărul 

mare de persoane, comparativ cu alte state europene, care locuiește în mediul rural, de 

aproximativ 46%. Agricultura reprezintă un pilon esențial al economie românești, iar sectorul 

vitivinicol este unul dintre cele mai importante pentru cei angrenați în domeniu.  

Instituții-cheie și atribuții 

Sectorul vitivinicol este gestionat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), iar 

reglementările privind calitatea viței-de-vie și a vinurilor de către Oficiul Naţional al Viei şi 

Produselor Vitivinicole, instituție în subordinea MADR.  

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) este autoritatea publică centrală 

responsabilă cu aplicarea strategiei şi programului de guvernare, cu rol în elaborarea şi 

implementarea strategiilor naţionale sectoriale în domeniile agriculturii şi producţiei 

alimentare, dezvoltării rurale, îmbunătăţirilor funciare, precum şi în domeniile conexe: 

cercetare ştiinţifică de specialitate, conservarea şi managementul durabil al solurilor şi al 

                                                           

26 Legea nr. 164 din 24 iunie 2015 a viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole 

https://www.onvpv.ro/sites/default/files/legea-164-2015-forma-sintetica-pentru-data-2018-02-06.pdf 
27

 
Lista cu actele normative privind sectorul vitivinicol din legislația europeană se regăsește în Anexa I.  

28 Lista cu actele normative privind sectorul vitivinicol din legislația românească se regăsește în Anexa II. 
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resurselor genetice vegetale şi animale. Obiectivele Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale29 sunt următoarele: 

a) asigurarea securităţii alimentare naţionale prin creşterea şi diversificarea producţiei 

agricole, pentru a garanta populaţiei alimente suficiente, sigure şi nutritive; 

b) creşterea competitivităţii produselor agroalimentare şi pescăreşti româneşti pe piaţa 

europeană şi globală în vederea echilibrării balanţei comerciale agricole, inclusiv prin 

acţiuni specifice de informare; 

c) absorbţia fondurilor comunitare destinate finanţării domeniilor specifice; 

d) susţinerea financiarăşi fiscală a agriculturii prin programe multianuale; 

e) eficientizarea structurilor de piaţă agricole şi agroalimentare; 

f) stimularea înfiinţării de depozite pentru colectarea, sortarea şi valorificarea 

produselor agricole; 

g) accelerarea procesului de dezvoltare rurală, inclusiv a serviciilor din spaţiul rural; 

h) modernizarea şi extinderea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, adaptarea 

agriculturii la schimbările climatice; 

i) dezvoltarea sectorului pescăresc; 

j) susţinerea cercetării agricole, a informării, consultanţei, extensiei şi a formării 

profesionale în agricultură; 

k) reforma structurilor administrative cu atribuţii în domeniul agriculturii, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare; 

l) dezvoltarea şi protecţia zonei montane.  

Date de contact 

 Bucureşti, bd. Carol I nr. 2-4, sectorul 3. 

 Contact: +4-021-307-24-11 

 Adresa e-mail: relatii.publice@madr.ro  

Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V)30 

Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V) este o  instituție finanţată din 

venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, implicată în elaborarea cadrului 

legislativ care asigură aplicarea politicilor privind producerea şi comercializarea vinurilor de 

calitate care beneficiază de numele unei denumiri de origine controlată (DOC) sau al unei 

indicaţii geografice (IG). O.N.V.P.V. gestionează la nivel naţional  potenţialul de producţie 

vitivinicol național, denumirile de origine controlată, indicaţiile geografice şi menţiunile 

tradiţionale pentru produsele vitivinicole.  

                                                           

29 Detalii preluate din surse oficiale-  https://www.madr.ro/legislatie.html 
30 Detalii preluate din surse oficiale-  https://www.onvpv.ro/ro/content/competente-obiective 
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O.N.V.P.V.  asigură  în condițiile legii  verificarea și controlul trasabilității și 

conformității categoriei de vinuri cu denumire de origine controlată și cu indicație geografică, 

cu denumire de soi (vinuri varietale), prevăzută de Legea nr. 164/2015, în scopul 

certificării, în orice etapă a procesului de producție a acestui tip de vin, inclusiv pe parcursul 

ambalării lui. Instituţia elaborează şi propune spre aprobare proiecte de acte normative sau 

administrative cu caracter normativ pentru sector ţinând cont de cerinţele dezvoltării 

viticulturii şi vinificaţiei, de reglementările UE şi recomandările Organizaţiei Internaţionale a 

Viei şi Vinului (OIV). 

Date de contact 

 Şoseaua Iancului Nr. 49, Sector 2, 021719,  Bucureşti, România 

 Tel: + 40 21 250 50 97 

 Fax: + 40 21 250 50 98 

 E-mail: office@onvpv.ro  

Laboratorul Central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului 

Laboratorul Central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului Valea Călugărească31(aflat în 

subordinea MADR) are ca scop efectuarea de analize fizico-chimice, microbiologice și 

organoleptice asupra producției vitivinicole destinate pieței interne și externe. Laboratorul 

Central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului Valea Călugărească execută contra cost 

determinări de compoziție fizico-chimică și microbiologică, precum și analize senzoriale 

asupra producției de struguri, must de struguri și vinuri, la solicitarea operatorilor economici, 

persoane fizice sau juridice, având următoarele atribuții principale aplicarea prevederilor 

comunitare privind organizarea comună a pieței vitivinicole în ceea ce privește programele 

de sprijin, comerțul cu țările terțe, potențialul de producție și privind controalele în sectorul 

vitivinicol și prevederile legislației naționale din sectorul vitivinicol actualizarea pe baza 

datelor analitice, cazierul viticol național pentru fiecare an de producție viticolă, ca parte a 

cazierului viticol comunitar, propunerea de acte normative și reglementări specifice privind 

controlul și circulația intercomunitară a produselor vitivinicole, elaborarea de studii și analize 

privind evoluția și aplicarea în perspectivă a politicii și strategiei privind dezvoltarea sectorului 

vitivinicol românesc. 

                                                           

31 Art 4 și 5 din Hotărârea nr. 1404/2009 privind reorganizarea și funcționarea Laboratorului Central pentru 

Controlul Calității și Igienei Vinului Valea Călugărească, Text publicat în M.Of. al României, în vigoare de la 27 

noiembrie 2009. 
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Date de contact:  

 Adresă: Sat Valea Mantei nr. 1, Valea Calugareasca, Prahova, România 

Acest laborator are mai multe filiale în țară. Doua dintre ele se află în Regiunea Sud-Est, 

după cum urmează: 

 Laboratorul Central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului Valea Călugarească  

filiala Odobești,  cu adresa: Oraşul Odobeşti, str. Ştefan cel Mare nr. 61, judeţul 

Vrancea; 

 Laboratorul Central pentru Controlul Calității și Igienei Vinului Valea Călugarească 

filiala Basarabi, cu  adresa: Oraşul Murfatlar (Basarabi), str. Calea Bucureşti nr. 1, 

judeţul Constanţa. 

 

 

 

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (A.N.S.V.S.A.)  

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (A.N.S.V.S.A.)32 

funcţionează ca autoritate de reglementare în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranţa 

alimentelor, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, 

în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului. 

Misiunea Autorităţii se realizează prin protejarea sănătăţii de-a lungul întregului lanţ 

alimentar – adică în fiecare etapă a procesului de producţie, de la fermă la consumator – 

prevenind contaminarea alimentelor şi promovând igiena alimentară şi informarea 

transparentă a consumatorilor cu privire la alimente şi sănătatea şi bunăstarea animalelor. 

Date de contact:  

 Adresa: Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp D1, Sector 1 

 Telefon: (+4) 0372184977 

 E-mail: office@ansvsa.ro  

                                                           

32 Detalii preluate din surse oficiale-   http://www.ansvsa.ro/ansvsa/despre-ansvsa/ 
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Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)33 funcţionează în subordinea 

Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale  

și derulează fondurile europene pentru implementarea măsurilor de sprijin finanţate din 

Fondul European pentru Garantare în Agricultură (FEGA). Subvenţiile se acordă sub formă 

de plăţi directe la hectar gestionate de Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS) şi 

în cadrul măsurilor de piaţă pentru implementarea mecanismelor comerciale conform Politicii 

Agricole Comune (PAC). Astfel, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 

administrează sistemul de certificate de export-import şi garanţii pentru importul şi exportul 

produselor agricole, elaborează şi implementează procedurile privind aplicarea sistemului de 

intervenţie pentru produsele agricole. 

 

Printre atribuţiile APIA se pot enumera: 

 Asigură derularea operaţiunilor financiare legate de gestionarea fondurilor alocate; 

 Asigură verificarea cererilor de plată primite de la beneficiari; 

 Execută plăţile autorizate către beneficiari; 

 Urmăreşte încadrarea în fondurile alocate pentru activităţile prevăzute mai sus; 

 Asigură îndeplinirea cerinţelor cu privire la informarea publică privind activităţile 

desfăşurate; 

 Pregăteşte şi implementează prevederile privind mecanismele comerciale; 

 Administrează sistemul de certificate de export-import şi garanţii pentru importul şi 

exportul produselor agricole 

 Elaborează şi implementează procedurile privind aplicarea sistemului de intervenţie 

pentru produsele agricole; 

 Este autoritatea publică responsabilă cu implementarea Sistemului Integrat de 

Administrare şi Control; 

 Asigură managementul cotelor de producţie de zahăr şi izoglucoză şi gestionează 

contribuţiile aferente acestor cote; 

 Elaborează manuale de proceduri şi metodologii în vederea implementării 

corespunzătoare a atribuţiilor care îi revin. 

 

Date de contact:  

 Adresa: Bulevardul Carol I nr. 17, sector 2, Bucureşti 

                                                           

33 Detalii preluate din surse oficiale-  http://www.apia.org.ro/ro/despre-apia/prezentare-apia 
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 Telefon: 021.305.48.23 

 E-mail: relatii.cu.publicul@apia.org.ro  

Institutul de Stat pentru Testarea şi înregistrarea Soiurilor 

Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor (I.S.T.I.S.)34 este autoritatea 

naţională în domeniul examinării noilor creaţii vegetale, în vederea înregistrării în Catalogul 

oficial al soiurilor de plante de cultură din România. Înregistrarea soiurilor din speciile 

agricole şi horticole în Catalogul oficial naţional permite cultivarea şi comercializarea lor pe 

teritoriul României şi a statelor membre ale Uniunii Europene. Institutul de Stat pentru 

Testarea şi Înregistrarea Soiurilor este unicul organ de specialitate al M.A.D.R. şi răspunde 

de examinarea tehnică a soiurilor româneşti şi străine pentru care se solicită înregistrarea în 

Registrul soiurilor şi în Catalogul oficial al soiurilor. 

Soiurile înregistrate în Catalogul oficial român se transmit Comisiei Europene (DG SANCO) 

pentru înscriere în Cataloagele Comune ale Uniunii Europene, fapt care permite 

comercializarea lor pe întreg teritoriul UE. Aceste soiuri se transmit spre înscriere şi în Lista 

Soiurilor Eligibile pentru Certificarea Seminţelor, editată de  Organizaţia de Cooperare şi 

Dezvoltare Economică (OCDE). Înregistrarea soiurilor se bazează pe rezultatele examinărilor 

oficiale, în special teste de câmp, acoperind un număr mare de caracteristici prin care soiul 

este descris. Testarea în câmp constă în două teste care stabilesc distinctivitatea, 

uniformitatea şi stabilitatea soiului (testul DUS) şi, pentru speciile de culturi de câmp, 

valoarea agronomică şi de utilizare (testul VAU). Caracterizarea unui soi este completată cu 

analize de calitate realizate în laboratoarele proprii. 

Un soi supus testării pentru înregistrare este studiat timp de 2-3 ani, în funcție de specie, în 

cele 24 de Centre pentru Testarea Soiurilor, care reprezintă întreaga diversitate de condiţii 

de climă şi sol ale României. I.S.T.I.S. este singura verigă de legătură între institutele de 

cercetare, unde sunt create noile soiuri de plante şi producătorii de sămânţă, respectiv 

cultivatorii români. 

Date de contact: 

 Adresă: Bd. Marasti nr. 61, sector 1, Bucuresti, cod 011464. OP 25, CP 8. 

 Telefon:+40 21318 43 80 / +40 21318 44 08 

                                                           

34 Detalii preluate din surse oficiale: https://istis.ro/misiunea-i-s-t-i-s/ 
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 E-mail: office@istis.ro/secretariat@istis.ro  

 

Ministerul Mediului 

Ministerul Mediului35 realizează politica la nivel naţional în domeniile protecţiei mediului 

înconjurător, economiei verzi, biodiversităţii, ariilor naturale protejate, schimbărilor climatice 

cu privire la toate sectoarele şi subsectoarele pe care le administrează, elaborează strategia 

şi reglementările specifice de dezvoltare şi armonizare a acestor activităţi în cadrul politicii 

generale a Guvernului, asigură şi coordonează aplicarea strategiei Guvernului în domeniile 

sale de competenţă, îndeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteză, coordonare, 

reglementare, monitorizare, inspecţie şi control în aceste domenii. 

Ministerul Mediului acţionează pentru a proteja mediul şi resursele naturale, pentru a garanta 

generaţiei actuale şi celor viitoare un mediu curat, în armonie cu dezvoltarea economică şi 

progresul social. Domeniile de competenţă ale Ministerului Mediului: 

 controlul poluării industriale; 

 calitatea aerului şi zgomot ambiental; 

 managementul ariilor naturale protejate, conservarea biodiversităţii, securitatea 

biologică; 

 infrastructură de mediu; 

 gestionarea deşeurilor; 

 gestionarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase; 

 protecția solului și subsolului; 

 dezvoltare durabilă; 

 economie verde; 

 schimbări climatice. 

Date de contact 

 Adresa: Bvd. Libertăţii nr. 12, Sector 5, Bucureşti 

 Telefon: 021/408 9642 

Asociații private  

                                                           

35
 
http://www.mmediu.ro/ 
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Organizaţia Naţională Interprofesională Vitivinicolă – ONIV36 

ONIV s-a constituit ca o grupare reprezentativă, din organizaţiile de producători, pe baza 

liberei iniţiative a acestora, fiind o organizație de tip O.I.P.A.(Organizația Interprofesională  

pentru Produsele Agrolimentare) așa cum este definită prin O.U.G. nr. 103/2008.  ONIV are 

ca scop reglementarea producerii, prelucrării, depozitării, distribuţiei şi comercializării 

produselor vitivinicole şi desfăşoară activităţi de apărare a intereselor producătorilor, cu 

respectarea diversităţii regionale. ONIV are recunoaştere din partea autorităţii competente în 

domeniu – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, îndeplinind urmatoarele condiții: 

 Reuneşte un număr de membri ce reprezintă un volum de producţie şi comercializare 

considerabil, din sectorul vitivinicol; 

 Contribuie la gestiunea pieţelor prin adaptarea produselor vitivinicole la standarde de 

calitate; 

 Asigură conditiile de securitate alimentară a produselor, in interesul utilizatorilor şi 

consumatorilor; 

 Oferă garanţie în ce priveşte realizarea, durata şi eficienta acţiunilor lor; 

 Asigură efectiv membrilor săi obţinerea de asistenţă tehnică pentru punerea în 

aplicare a practicilor de cultură şi protecţie a mediului. 

Date de contact: 

 

 Adresă: B-dul. Mărăști nr. 59, Sector 1, București 

 Telefon: 0745 64 77 76 

 E-mail: office@oniv.ro  

Asociaţia Degustătorilor Autorizaţi din România (A.D.A.R.)37 

Asociaţia Degustătorilor Autorizaţi din România (A.D.A.R.) are ca obiective susținerea 

intereselor degustătorilor autorizați, selecționarea celor mai buni degustători din toate 

podgoriile țării pentru participarea în juriile concursurilor din țară, patronarea concursurilor 

naționale de vinuri și de băuturi alcoolice. Obiective: 

 Să contribuie la cunoaşterea de către degustătorii autorizaţi a celor mai importante 

noutăţi în sortimentele de soiuri, în tehnologia de producere a vinurilor şi distilatelor, 

în privinţa materialelor oenologice moderne şi a utilajelor de vinificaţie, precum şi în 

conjunctura pieţei interne şi internaţionale; 

                                                           

36 https://oniv.ro/ 
37 https://adar.ro/misiune/ 
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 Să delege degustători în concursurile internaţionale şi în comisiile de clasare pentru 

DOC şi IG. 

Patronatul Național al Viei și Vinului 

Patronatul Național al Viei și Vinului (PNVV)38 este o instituție a societății civile ce grupează 

unii dintre cei mai importanți producători de vin din România, formând, alături de Guvern și 

sindicatele din ramură, cadrul pentru parteneriatul social în sectorul vitivinicol. 

Patronatul se constituie ca persoană juridică română în anul 2000 și se reorganizează în 

baza Legii Patronatelor (nr. 356/ 2001), cu drept de reprezentare națională, în data de 19 

decembrie 2002. 

 

Patronatul Național al Viei și Vinului (PNVV) grupează 19 dintre cei mai importanți 

producători, importatori și exportatori de vin din România, precum și societăți comerciale din 

industria conexă, deținând, prin membrii săi, peste 60% din comerțul cu vinuri din România. 

Date de contact: 

 Adresă: Str. George Enescu 27-29, sector 1, București 

 E-mail: office@pnvvr.ro  

Asociaţia Producătorilor şi Exportatorilor de Vinuri din România (APEV) 

APEV - Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Vinuri din România39, este o persoană 

juridică de drept privat, fără scop lucrativ, al carei obiectiv principal îl constituie 

reprezentarea, apărarea și promovarea intereselor comune ale membrilor săi, pe plan intern 

și internațional. 

Misiunea APEV constă în promovarea excelenței în toate verigile filierei vitivinicole, în scopul 

îmbunătățirii continue a competitivității acesteia și a calității vinurilor romanești. Printre 

obiective se pot enumera: alinierea industriei vinului la standardele și exigențele de ordin 

calitativ ale pieței internaționale, în general, și ale Pieței Unice, în particular, pentru a putea 

face față presiunii concurențiale specifice domeniului, inițierea de studii de piață (internă și 

internațională) pentru mai buna fundamentare a politicii și strategiei sectoriale, inclusiv a 

eforturilor promoționale la export și organizarea de campanii de promovare generică în 

favoarea vinurilor romanești și a Romaniei ca țară viticolă. 

Date de contact: 

                                                           

38 http://pnvvr.ro/ 
39 http://www.wineromania.com/ 
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 Adresă: Bd. Basarabia 256,  Poarta Faur 1, Corp C3, 1st Floor 

 Email: apev@wineromania.com  

Asociații profesionale din Regiunea Sud-Est 

 Organizația Profesională Vitivinicolă Panciu (AP VITIVINICOLA PANCIU)  

 Asociația Interprofesională Vitivinicolă Vrancea Pietroasa (AIV VRANCEA 

PIETROASA) 

 Asociația Profesională Vitivinicolă Colinele Dobrogei 

Susținerea producătorilor vitivinicoli  

Programul Național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-202340 

Sectorul vitivinicol din Regiunea Sud-Est, parte a sectorului vitivinicol național a beneficiat de 

aceleași programe de investiții cu finanțare europenă nerambursabila, programe ce au fost 

hotăratoare în creșterea potențialului calitativ, dar și cantitativ. 

Programul Național de Sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023 de sprijin financiar are în 

vedere următoarele măsuri pentru producătorilor din sectorl vitivinicol: 

 Promovarea vinurilor conform Hotărârii Guvernului nr. 868/2018 privind stabilirea 

modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru 

producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019—2023 și a Ordinului ministrului 

agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.529/2018 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 în sectorul 

vitivinicol 2019-2023, și pentru aprobarea modelului de contract privind punerea în 

aplicare a programelor de promovare a vinurilor.  

 Restructurarea şi reconversie plantațiilor viticole conform ordinului MADR nr. 

1508/2018 de aprobare a normelor metodologice privind conditiile de punere in 

aplicare a masurii de restructurare/reconversie a plantatiilor viticole, eligibila pentru 

finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023 ; 

 Asigurarea recoltei conform Ordinului MADR nr. 1516/2018 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind conditiile de punere în aplicare a masurii de asigurare 

a recoltei de struguri pentru vin, eligibila pentru finanțare în cadrul Programului 

naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023  

 Investiţii în sectorul vitivinicol, conform Ordinului MADR nr. 1531/2018 pentru 

                                                           

40 Program Naţional de Sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023 - https://www.madr.ro/docs/agricultura/PNS_2019-

2023.pdf 
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aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii 

de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în 

sectorul vitivinicol 2019-2023  

 Distilarea subproduselor conform Ordinului nr. 236 din 23 februarie 2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii 

de distilare voluntară a subproduselor vinicole, eligibilă pentru finanţare în cadrul 

Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018 și 

caruia i s-a prelungit aplicarea pana în anul 2020, inclusiv. 

1. Promovarea vinurilor conține submăsura de informare în statele membre ale UE cu 

privire la consumul responsabil de vin și la schema de denumiri de origine controlată şi 

indicații geografice și Submăsura de promovare în țări terțe, în vederea îmbunătățirii 

competitivității vinurilor cu denumire de origine controlată, indicație geografică sau a vinurilor 

pentru care se indică soiul viţei-de-vie produse în România și pentru crearea de noi 

oportunități privind exportul sau posibilitatea extinderii de noi piețe de desfacere în țările terțe 

vizate. 

Contribuția UE pentru submăsura de informare este de maximum 50% din valoarea 

cheltuielilor eligibile, iar contribuția beneficiarilor este de minimum 50% din valoarea 

cheltuielilor eligibile. 

2. Restructurarea şi reconversia plantațiilor viticole are în vedere programe prin care 

producătorii din sectorul vitivinicol au posibilitatea să-și restructureze sau să-și modernizeze 

suprafețele cu viță-de-vie, în scopul  creșterii competitivității și adaptării la cerințele actuale 

ale pieței. 

Beneficiarii programelor de restructurare/reconversie sunt producători din sectorul vitivinicol, 

persoane fizice sau juridice care dețin și/sau exploatează suprafețe de viță-de-vie înscrise în 

Registrul Plantațiilor Viticole. 

Programul de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, derulat cu sprijin comunitar 

pentru campaniile 2008/2009-2013/2014 și 2014/2018 și care s-a prelungit până în anul 

2023, derulat prin APIA este unul dintre programele care au stat la baza dezvoltării sectorului 

vitivinicol. În baza acestui program s-a restructurat aproape întreaga suprafața viticolă a 

României. Finanțarea nerambursabilă a fost foarte generoasă, mai mult de 75% din fondurile 

necesare înființării unei plantații viticole. Pânâ în anul 2018, fondurile au fost absorbite în 

proporție de 100 %. Normele metodologice privind implementarea acestui program se 

regăsesc în prezent în Ordinul MADR nr. 1508/2018. 
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3. Asigurarea recoltei41 este o măsură prin accesare căreia producătorii din sectorul 

vitivinicol pot beneficia de o stabilitate sporită a veniturilor prin asigurarea suprafețelor 

împotriva unor fenomene climatice cu efecte adverse asimilabile dezastrelor naturale. Astfel, 

conform actelor normative, acordarea unui sprijin pentru asigurarea recoltei plantaţiilor 

viticole, este una din măsurile de piaţă ale noii organizări comune de piaţă a produselor 

vitivinicole, care a fost luată de Comisia Europeană, pentru a contribui la salvgardarea 

veniturilor producătorilor, atunci când acestea sunt afectate de dezastre naturale, fenomene 

climatice cu efecte adverse, boli sau infestări cu dăunatori. 

4. Investiţiile se referă la sprijinul financiar este acordat pentru creșterea competitivității 

producătorilor de vinuri, a performanței economice a întreprinderilor, precum şi pentru 

perfecționarea tehnologiilor de vinificație prin care se obțin vinuri calitativ superioare. 

Țintele strategice generale se referă, în principal, la retehnologizarea infrastructurii 

întreprinderilor privind: 

 obținerea vinurilor brute; 

 condiționarea vinurilor; 

 îmbutelierea vinurilor; 

 spațiile de depozitare și condiționare a vinurilor proaspete; 

 tehnologiile de învechire a vinurilor; 

Sprijinul financiar acordat pentru măsura de investiţii, altele decât cele finanţate prin 

P.N.D.R., este de până la 50% din valoarea costurilor aferente cheltuielilor eligibile din cadrul 

măsurii. Programul este derulat prin APIA. Beneficiarul poate accesa una din măsuri o 

singură dată pe an. Normele metodologice privind implementarea acestui program se 

regăsesc în Ordinul MADR nr. 1531/201842. Acesta este un alt program care a contribuit 

substanțial la dezvoltarea sectorului vitivinicol. 

5. Distilarea subproduselor vinicole constituie o măsură importantă de eliminare a 

tescovinei și a drojdiilor, prin livrarea acestora către o distilerie în vederea distilării. Sprijinul 

financiar este destinat distileriilor care dețin instalații de distilare/rafinare pentru producerea 

alcoolului rafinat folosit exclusiv în scopuri industriale sau energetice și care procesează 

subproduse de vinificație livrate pentru distilare în alcool brut cu tăria alcoolică de minimum 

92% din volum. 

                                                           

41 Normele metodologice privind implementarea programului se regăsesc în Ordin MADR nr. 1.329 din 25 august 

2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de asigurare a 

recoltei de struguri pentru vin, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în 

sectorul vitivinicol 2014 – 2018- 

https://www.onvpv.ro/sites/default/files/20150812_ordin_1329_2014_norme_asig_recolta.pdf 
42 Ordinul MADR nr. 1531/2018 - http://www.legex.ro/Ordin-1531-2018-161960.aspx 
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Capitolul IV: Zone vitivinicole. Soiuri locale de struguri 

Regiuni viticole 

Regiunea viticolă cuprinde un larg teritoriu cultivat cu viţă de vie, caracterizat prin condiţii 

naturale de climă şi de relief relativ asemănătoare, precum şi prin direcţii de producţie şi 

sortimente apropiate, iar Podgoria este o unitate teritorială naturală şi tradiţională, 

caracterizată prin condiţii specifice de climă, sol şi relief, prin solurile cultivate, prin metodele 

de cultură şi procedeele de vinificare folosite, care, în ansamblu, conduc la obţinerea unor 

producţii de struguri şi vinuri cu însuşiri specifice. Din această cauză, perioada de maturare a 

strugurilor diferă foarte mult de la o regiune la alta. De exemplu, același soi va ajunge la 

maturitate cu 4-5 săptămâni mai devreme în județul Giurgiu, comparativ cu Cluj. Alte 

diferențe sunt date de altitudine, expunere, pantă sau prezența unor bazine de apă. Acestea 

sunt deosebiri ecopedologice și pot determina și ele o maturare mai devreme sau mai târziu 

a strugurilor.  

Legea nr. 164 din 24 iunie 2015 a viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei 

vitivinicole are ca obiect stabilirea cadrului juridic general de funcţionare a filierei vitivinicole 

în ceea ce priveşte producerea, atestarea originii, comercializarea şi controlul produselor 

vitivinicole definite conform anexei nr. VII, partea II la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări 

comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, 

(CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările 

ulterioare. 

 

 

 

Câteva precizari legislative: 

 

Art 2 din Legea nr. 164 din 24 iunie 2015 a viei şi vinului în sistemul organizării comune a 

pieţei vitivinicole43 stabilește Obiectivul sectorului vitivinicol, care este creşterea 

competitivităţii producătorilor de vin, care se realizează prin următoarele acţiuni:  

a)exploatarea plantaţiilor viticole în bune condiţii agricole şi de mediu;  

b)promovarea produselor vitivinicole şi protecţia denumirilor de origine controlată, 

denumite în continuare D.O.C., a indicaţiilor geografice, denumite în continuare I.G., şi a 

                                                           

43 Legea nr. 164 din 24 iunie 2015 a viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole - 

https://www.onvpv.ro/sites/default/files/20150722_legea_viei_si_vinului_164_2015.pdf 
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menţiunilor tradiţionale; c)stabilirea reglementărilor care să permită echilibrarea 

cererii/ofertei şi adaptarea producţiei la cerinţele pieţei;  

d)protejarea intereselor producătorilor;  

e)stimularea asociaţiilor profesionale/organizaţiilor de producători recunoscute cu scop 

lucrativ pentru a putea beneficia de investiţii care să ducă la structurarea suprafeţelor, 

comasarea ofertei şi garantarea veniturilor producătorilor, conform prevederilor legale în 

vigoare; în acest sens, Guvernul, la iniţiativa autorităţii publice centrale responsabile cu 

aplicarea Strategiei şi programului de guvernare în domeniile agriculturii şi producţiei 

alimentare, dezvoltării rurale, îmbunătăţirilor funciare, precum şi în domeniile conexe, 

denumită în continuare Autoritatea, va emite hotărâre. 

 

Astfel, regiunile viticole nu corespund cu regiunile administrative ale țării. Regiunile viticole, 

conform Ordinului M.A.D.R. 1205/201844 sunt:  

 

1. Regiunea viticolă a dealurilor Moldovei;  

2. Regiunea viticolă a podișului Transilvaniei;  

3. Regiunea viticolă a dealurilor Munteniei și Olteniei;  

4. Regiunea viticolă a Banatului;  

5. Regiunea viticolă a Crișanei și Maramureșului;  

6. Regiunea viticolă a teraselor Dunării;  

7. Regiunea viticolă Colinele Dobrogei;  

8. Nisipurile și alte terenuri favorabile din sudul țării. 

 

 

 

 

 
 

Fiecare regiune viticolă cuprinde un număr de podgorii, cu specificul lor, potrivit Ordinului nr. 

1205 din 22 iunie 2018 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole şi încadrării 

localităţilor pe regiuni viticole, podgorii şi centre viticole45.  

Pe teritoriul Regiunii Sud-Est se află 12 podgorii, care reprezintă aproape o treime din 

numărul total de podgorii. 

 

                                                           

44 Ordin M.A.D.R. 1205/2018- http://www.onvpv.madr.ro/sites/default/files/ordinul-1205-2018-m-of-527-din-27-iun-

2018.pdf 
45 ORDIN nr. 1205 din 22 iunie 2018 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole şi încadrării localităţilor pe 

regiuni viticole, podgorii şi centre viticole - 
https://www.onvpv.ro/sites/default/files/ordin_nr_1205_2018_de_modif_om_397_2003_areale_viticole_nationale.
pdf 
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Nominalizarea arealelor viticole şi încadrarea localităţilor pe regiuni viticole, podgorii 

şi centre viticole în Regiunea Sud-Est 

Podgoria 

Centrul 

viticol/Centrul 

viticol independent 

Localităţi 

Judeţul Oraşe 

Comune 

(Localităţi 

componente ale 

oraşelor) 

Sate 

 

REGIUNEA VITICOLĂ A COLINELOR DOBROGEI 

30. Murfatlar 30.1. Murfatlar 

Constanţa 

Oraşul Murfatlar Murfatlar, Siminoc - 

- Valu lui Traian Valu lui Traian 

- Poarta Albă Poarta Albă, 

Nazarcea 

Oraşul Ovidiu Ovidiu, Poiana, 

Culmea 

- 

- Ciocârlia Ciocârlia 

- Cobadin Cobadin, Viişoara 

30.2. Medgidia 

Constanţa 

Municipiul 

Medgidia 

Medgidia, Valea 

Dacilor, Remus 

Opreanu 

- 

- Castelu Castelu, Nisipari 

- Cuza Vodă Cuza Vodă 

- Siliştea Siliştea 

- Tortoman Tortoman 

30.3. Cernavodă 

Constanţa 

Oraşul Cernavodă Cernavodă - 

- Rasova Rasova, Cochirleni 

- Seimeni Seimeni, Seimenii 

Mici 

- Peştera Peştera, Ivrinezu 

Mic 

- Mircea Vodă Mircea Vodă, Satu 

Nou, Ţibrinu, 

Gherghina 

- Saligny Saligny, Ştefan cel 

Mare 

- 0.30. Adamclisi 

Constanţa 

- Adamclisi Adamclisi, Urluia, 

Zorile, Haţeg, 

Abrud 

- 0.31. Chirnogeni 

Constanţa 

- Chirnogeni Chirnogeni 

- 0.32. Mangalia 

Constanţa 

Municipiul 

Mangalia 

Mangalia - 

- 0.33. Pecineaga 

Constanţa 

- Pecineaga Pecineaga, 

Vânători 

- 0.34. 23 August - 23 August 23 August, 
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Constanţa Dulceşti, Moşneni 

31. Istria-Babadag 31.1. Istria 

Constanţa 

- Istria Istria, Nuntaşi 

- Cogealac Cogealac, 

Tariverde 

  Fântânele Fântânele 

- Mihai Viteazu Mihai Viteazu, 

Sinoie 

31.2. Babadag 

Tulcea 

Oraşul Babadag Babadag - 

- Sarichioi Sarichioi, Visterna, 

Enisala, Zebil, 

Sabangia 

- Ceamurlia de Jos Ceamurlia de Jos, 

Lunca 

- Jurilovca Jurilovca 

- Baia Baia 

31.3. Valea 

Nucarilor 

Tulcea 

- Valea Nucarilor Valea Nucarilor, 

Agighiol, lazurile 

- 0.35. Hârşova 

Constanţa 

Oraşul Hârşova Hârşova - 

- Topalu Topalu 

- Horia Horia, Tichileşti 

- Crucea Crucea 

- Ciobanu Ciobanu 

- Gârliciu Gârliciu 

- Saraiu Saraiu 

- 0.36. Dăeni 

Tulcea 

- Dăeni Dăeni 

- Ostrov Ostrov, Piatra 

- Peceneaga Peceneaga 

- Turcoaia Turcoaia 

32. Sarica Niculiţel 32.1. Niculiţel 

Tulcea 

Oraşul Isaccea Isaccea - 

- Niculiţel Niculiţel 

- Luncaviţa Luncaviţa 

- Văcăreni Văcăreni 

- Izvoarele Izvoarele, Alba 

- Valea Teilor Valea Teilor 

- Frecăţei Frecăţei, Teliţa, 

Poşta 

32.2. Tulcea 

Tulcea 

Municipiul Tulcea Tulcea - 

- Somova Somova, Mineri, 

Parcheş 

- Nufăru Nufăru 

- Murighiol Murighiol, Colina 

32.3. Măcin 

Tulcea 

Oraşul Măcin Măcin - 

- Greci Greci 

- Jijila Jijila 

- Carcaliu Carcaliu 

- Cerna Cerna, Mircea 
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Vodă 

 

 

REGIUNEA VITICOLĂ A TERASELOR DUNĂRII 

33. Ostrov 33.1. Ostrov 

Constanţa 

- Ostrov Ostrov, Almălău, 

Galiţa, Gârliţa 

- Lipniţa Lipniţa, Coslugea, 

Canlia 

33.2. Băneasa 

Constanţa 

Oraşul Băneasa Băneasa, 

Negureni, Făurei 

- 

- Ion Corvin Ion Corvin, 

Crângu, Brebeni, 

Rariştea, Viile 

33.3. Oltina 

Constanţa 

- Oltina Oltina, Satu Nou, 

Răzoarele, 

Strunga 

33.4. Aliman 

Constanţa 

- Aliman Aliman, Dunăreni, 

Vlahii, Floriile 

- 0.37. Feteşti 

Ialomiţa 

Municipiul Feteşti Feteşti, Buliga, 

Feteşti-Gară, 

Vlaşca 

- 

 

 0.40. Însurăţei 

Brăila 

Oraşul Însurăţei Însurăţei, Lacu 

Rezii, Măru Roşu, 

Valea Călmăţuiului 

- 

- Berteştii de Jos Berteştii de Jos, 

Spiru Haret 

- Victoria Victoria 

- Bărăganul Bărăganul 

 

REGIUNEA VITICOLA A DEALURILOR MUNTENIEI ŞI OLTENIEI 

18. Dealurile 

Buzăului 

18.1. Cernăteşti 

Buzău 

- Săpoca Săpoca, Măteşti 

- Cernăteşti Cernăteşti 

18.2. Zărneşti 

Buzău 

- Racoviţeni Racoviţeni 

- Poşta Câlnău Poşta Câlnău 

- Blăjani Blăjani, Soreşti 

- Zărneşti Zărneşti, 

Comisoaia, Vadu 

Soreşti, Fundeni, 

Pruneni 

 

19. Dealu  

Mare 

19.6. Breaza 

Buzău 

- Breaza Breaza, Bădeni, 

Greceanca, 

Văleanca-Vilăneşti, 

Vispeşti 

- Năeni Năeni, Finţeşti, 

Fântânele, Proşca, 
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Vârf 

- Săhăteni Săhăteni, Istriţa de 

Jos 

19.7. Pietroasa 

Buzău 

- Pietroasele Pietroasele, 

Şarânga, Dara, 

Pietroasa Mică, 

Clondiru de Sus, 

Câlţeşti 

19.8. Merei 

Buzău 

- Merei Merei, Dealul Viei, 

Izvoru Dulce, Gura 

Sărăţii, Nenciuleşti, 

Dobrileşti, Valea 

Puţului Merei, 

Ciobănoaia, 

Ogrăzile, Sărata-

Monteoru 

19.9. Zoreşti 

Buzău 

- Verneşti Verneşti, Nişcov, 

Săsenii Noi, Săsenii 

Vechi, Săsenii pe 

Vale, Cârlomăneşti, 

Nenciu, Zoreşti, 

Cândeşti 

- Ulmeni Ulmeni, Vâlcele 

0.11. Ruşeţu 

Buzău 

- Ruşeţu Ruşeţu 

- Smeeni Smeeni, Moisica, 

Călţuna 

 

REGIUNEA VITICOLĂ A DEALURILOR MOLDOVEI  

9. Colinele Tutovei 9.3. Bălăbăneşti 

Galaţi 

- Bălăbăneşti Bălăbăneşti, 

Lungeşti, 

Bursucani, Zimbru 

- Rădeşti Rădeşti, Cruceanu 

- Bălăşeşti Bălăşeşti, Ciureşti, 

Ciureştii Noi, 

Pupezeni 

- Cerţeşti Cerţeşti, 

Cârlomăneşti, 

Cotoroaia 

 

10. Dealul 

Bujorului 

10.1. Bujoru 

Galaţi 

Oraşul Târgu Bujor Târgu Bujor, 

Moscu, Umbrăreşti 

- 

- Băneasa Băneasa, Roşcani 

- Fârţăneşti Fârţăneşti, Viile 

- Jorăşti Jorăşti, Luncă, 

Zărneşti 

- Vârlezi Vârlezi, Crăieşti 

10.2. Smulţi - Drăguşeni Drăguşeni, Adam, 
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Galaţi Căuieşti, 

Fundeanu, 

Nicopole, Ştieţeşti, 

Ghingheşti 

- Smulţi Smulţi 

- Corni Corni, Urleşti, 

Măcişeni 

10.3. Oancea 

Galaţi 

- Folteşti Folteşti, Stoicani 

- Măstăcani Măstăcani, 

Chiraftei 

- Oancea Oancea, Slobozia 

Oancea 

- Suceveni Suceveni, 

Rogojeni 

- Vlădeşti Vlădeşti, Brăneşti 

- Cavadineşti Cavadineşti, 

Comăneşti, 

Găneşti, Vădeni 

10.4. Bereşti 

Galaţi 

Oraşul Bereşti Bereşti - 

- Bereşti-Meria Bereşti-Meria, 

Slivna, Aldeşti, 

Prodăneşti, Pleşa, 

Puricani, Onciu, 

Săseni, Balinteşti 

11. Nicoreşti 11.1. Nicoreşti 

Galaţi 

- Nicoreşti Nicoreşti, 

Braniştea, Coasta 

Lupei, Dobrineşti, 

Fântâni, 

Grozăveşti, 

Ionăşeşti, 

Mălureni, Piscu 

Corbului, Sârbi 

- Poiana Poiana, Vişina 

- Cosmeşti Cosmeşti, 

Cosmeştii-Vale, 

Furcenii Vechi, 

Furcenii Noi, Satu 

Nou 

11.2. Buciumeni 

Galaţi 

- Buciumeni Buciumeni, 

Tecucelu Sec, 

Vizureşti, Hănţeşti 

- Ţepu Ţepu, Ţepu de 

Sus 

12. Iveşti 12.1. Iveşti 

Galaţi 

- Barcea Barcea, Podoleni 

- Iveşti Iveşti, Buceşti 

- Lieşti Lieşti 

- Umbrăreşti Umbrăreşti, 

Torceşti 

12.2. Tecuci - Drăgăneşti Drăgăneşti, Malu 
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Galaţi Alb 

- Movileni Movileni 

12.3. Corod 

Galaţi 

- Corod Corod, Blânzi, 

Brătuleşti, 

Cărăpceşti 

- Matca Matca 

- 0.8. Griviţa 

Galaţi 

- Griviţa Griviţa, Călmăţui 

- Costache Negri Costache Negri 

- 0.9. Nămoloasa 

Galaţi 

- Fundeni Fundeni, Fundenii 

Noi, Lungoci, 

Hanu Conachi 

- Nămoloasa Nămoloasa, 

Nămoloasa Sat, 

Crângeni 

13. Covurlui 13.1. Băleni 

Galaţi 

- Băleni Băleni 

- Cuca Cuca 

- Cudalbi Cudalbi 

- Rediu Rediu, Plevna 

- Valea Mărului Valea Mărului, 

Mândreşti 

13.2. Scânteieşti 

Galaţi 

- Frumuşiţa Frumuşiţa, Ijdileni, 

Tămăoani 

- Scânteieşti Scânteieşti, 

Fântânele 

- Vânători Vânători, Odaia 

Manolache, Costi 

- Tuluceşti Tuluceşti, Şiviţa, 

Tătarca 

13.3. Pechea 

Galaţi 

- Pechea Pechea, Lupele 

- Slobozia Conachi Slobozia Conachi, 

Izvoarele 

- Cuza Vodă Cuza Vodă 

- Tudor 

Vladimirescu 

Tudor 

Vladimirescu 

13.4. Smârdan 

Galaţi 

- Braniştea Braniştea, Vasile 

Alecsandri, Traian, 

Lozova 

Municipiul Galaţi Galaţi - 

- Independenţa Independenţa 

- Schela Schela, Negrea 

- Smârdan Smârdan, 

Cişmele, Mihail 

Kogălniceanu 

- Şendreni Şendreni, 

Movileni, Şerbeştii 

Vechi 

 

14. Zeletin 14.5. Tănăsoaia - Tănăsoaia Tănăsoaia, 
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Vrancea Costişa, Năneşti, 

Galbeni, Vladnicu 

de Sus, 

Călimăneasa, 

Costişa de Sus, 

Feldioara, 

Vladnicu de Jos, 

Covrag 

- Bogheşti Bogheşti, Chiţcani, 

Iugani, Pleşeşti, 

Prisecani, Bicheşti, 

Plăcinţeni, 

Bogheştii de Sus, 

Tăbuceşti 

- Corbiţa Corbiţa, 

Şerbăneşti, 

Izvoarele, 

Ocheşeşti, 

Vâlcelele, 

Lărgăşeni, Buda, 

Rădăcineşti, Tuţu 

- Homocea Homocea, 

Lespezi, Costişa 

- Ploscuţeni Ploscuţeni, Argea 

14.6. Gohor 

Galaţi 

- Brăhăşeşti Brăhăşeşti, 

Corcioveni, 

Cosiţeni, Toflea 

- Ghidigeni Ghidigeni, Tălpigi, 

Gârbovăţ, Gefu, 

Slobozia Corni 

- Gohor Gohor, Ireasca, 

Nărteşti, Poşta, 

Gara Berheci 

- Priponeşti Priponeşti, 

Priponeştii de Jos, 

Lieşti, Ciorăşti 

15. Panciu 15.1. Panciu 

Vrancea 

Oraşul Panciu Panciu, Crucea de 

Sus, Dumbrava, 

Crucea de Jos, 

Satu Nou, Neicu 

- 

- Moviliţa Moviliţa, Diocheţi-

Rediu, Trotuşanu, 

Frecăţei, Văleni 

- Străoane Repedea, 

Muncelu, 

Străoane, Văleni 

- Fitioneşti Fitioneşti, 

Holbăneşti, 

Ghimiceşti, 
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Ciolăneşti, 

Mănăstioara 

Oraşul Mărăşeşti Mărăşeşti, Haret, 

Călimăneşti, 

Modruzeni, Siretu, 

Tişiţa, Pădureni 

- 

15.2. Ţifeşti 

Vrancea 

- Ţifeşti Ţifeşti, Sârbi, 

Oleşeşti, Vităneşti, 

Clipiceşti, 

Bătineşti, Igeşti, 

Pătrăşcani 

15.3. Păuneşti 

Vrancea 

- Păuneşti Păuneşti, Viişoara 

- Rugineşti Rugineşti, 

Copăceşti, Văleni, 

Angheleşti 

- Pufeşti Pufeşti, Domneşti-

Târg, Ciorani, 

Domneşti-Sat 

16. Odobeşti 16.1. Odobeşti 

Vrancea 

Oraşul Odobeşti Odobeşti, Unirea - 

16.2. Jariştea 

Vrancea 

- Jariştea Jariştea, 

Vărsătura, 

Pădureni, Scânteia 

16.3. Boloteşti 

Vrancea 

- Boloteşti Boloteşti, Găgeşti, 

Pietroasa, 

Vităneştii de sub 

Măgură, Putna, 

Ivănceşti 

17. Coteşti 17.1. Coteşti 

Vrancea 

- Coteşti Coteşti, Budeşti, 

Valea Coteşti, 

Goleştii de Sus 

- Urecheşti Urecheşti 

- Popeşti Popeşti, Tercheşti 

- Dumbrăveni Dumbrăveni, 

Dragosloveni, 

Cândeşti, 

Alexandru Vlahuţă 

- Bordeşti Bordeşti, Bordeştii 

de Jos 

- Slobozia Ciorăşti Slobozia Ciorăşti, 

Jilişte, Armeni 

17.2. Râmnicu 

Sărat Buzău 

- Grebănu Grebănu, Zăplazi, 

Livadă, Livada 

Mică, Plevna, 

Homeşti 

- Podgoria Podgoria, Oratia, 

Coţatcu, Tăbăcari 

- Topliceni Topliceni, 

Răduceşti 
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17.3. Tâmboeşti 

Vrancea 

- Tâmboeşti Tâmboeşti, 

Slimnic, Trestieni, 

Pietroasa, 

Pădureni 

- Obrejiţa Obrejiţa 

- Slobozia Bradului Coroteni, Lieşti, 

Olăreni, Valea 

Beciului, Cornetu, 

Slobozia Bradului 

- Sihlea Sihlea 

17.4. Cârligele 

Vrancea 

- Cârligele Cârligele, Dălhăuţi, 

Bonţeşti, Blidari 

- Câmpineanca Câmpineanca, 

Pietroasa 

17.5. Vârteşcoiu 

Vrancea 

- Vârteşcoiu Vârteşcoiu, 

Faraoanele, 

Râmniceanca, 

Beciu, Pietroasa, 

Olteni 

- Broşteni Broşteni, Pituluşa, 

Arva 

 

 

 

 

Prezentarea regiunilor vitivinicole. Podgorii din Regiunea Sud-Est46 

Regiunea viticolă a Dealurilor Moldovei  

Regiunea Sud-Est cuprinde din aceasta regiune viticolă un areal ce se întinde de la 

Tîmboiești, Județul Vrancea, Râmnicu Sărat, jud. Buzău, până la Smârdan, Județul Galați. 

Altitudinea medie a versanților plantați cu vie este de 179 m.   

Soiurile de viță de vie specifice acestei zone sunt: Fetească Regală, Muscat Ottonel, Aligote, 

Cabernet Sauvignon, Tămâioasă Românească, Băbească Neagră, Grasă, Frâncușă, 

Galbenă de Odobești sau Busuioacă. 

                                                           

46 După următoarele surse: Dan Boboc, Cătălin Păduraru, Daniela Păduraru – Cramele din România, Editura 

ASE, 2015, Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole; GHIDUL principalelor regiuni viticole și podgorii din 

România https://www.agro.basf.ro/ro/stiri/fermier-in-romania/ghidul-principalelor-regiuni-viticole-si-podgorii-din-

romania.html, România –Harta viticolă și soiurile de struguri reprezentative, CrameRomania, 2018 
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1. Podgoria Colinele Tutovei 

2. Podgoria Dealurile Bujorului 

3. Podgoria Nicorești 

4. Podgoria Ivești 

5. Podgoria Panciu 

6. Podgoria Odobești 

7. Podgoria Cotești 

8. Podgoria Covurlui 

9. Podgoria Zeletin 

Județ Vrancea 

Podgoria Odobești  

Situată în parte de est a Subcarpaților de Curbură, deține tronsonul cuprins între Valea 

Putnei la nord și Valea Milcovului la sud. Administrativ se află în județul Vrancea, principalul 

centru viti-vinicol al podgoriei fiind orașul Odobești. Exemple de crame din podgoria 

Odobești: Crama Şarbă Odobeşti, Crama Tenuta Odobeşti, Crama Zilberstein etc. 

Soiuri de struguri pentru vin cultivate în podgoria Odobești: Fetească Albă, Riesling Italian, 

Sauvignon, Muscat Ottonel, Fetească Regală, Plavaie, Galbenă de Odobești, Aligoté, Merlot, 

Fetească Neagră, Cabernet Sauvignon, Alicante Bouschet. 

 

 

Podgoria Panciu  

Situată în zona piemontană de la exteriorul curburii Carpaților și Subcarpaților vrânceni, care 

face trecerea de la orogenul carpato-subcarpatic la câmpia Siretului Inferior. Din punct de 

vedere administrativ aparține de județul Vrancea. 

Tipurile de sol predominante în această podgorie sunt formate în mare parte pe mantia 

loessoidă, cu textură în general lutoasă sau luto-nisipoasă care acoperă stiva de nisipuri și 

pietrișuri piemontane, predominante fiind molisolurile - în proporție de 90%, reprezentate de 

cernoziomuri levigate (cambice și argiloiluviale) și soluri cenușii de pădure. Forma 

predominantă de relief este câmpia, cu altitudini cuprinse de la 65 m la 350 m. 

Exemple de crame din podgoria Panciu: Domeniile Panciu, Tifești, Păunești. 

Soiuri de struguri pentru vin cultivate în podgoria Panciu: Fetească Albă, Riesling Italian, 

Plăvaie, Aligote, Fetească Regală, Muscat Ottonel, Fetească Neagră, Merlot, Cabernet 

Sauvignon, Băbească Neagră. 

Podgoria Cotești  
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Podgoria Cotești este compusă din localitățile Faraoane, Cîrligele, Budești, Cotești, 

Urechești, Popești și Tâmboiești, suprafața viticolă fiind de aproximativ 12.000 hectare. Cele 

mai renumite soiuri de vinuri ale podgoriei Cotești sunt Fetească Albă, Fetească Regală, 

Fetească Neagra, alături de vinurile din categoria Pinot, Merlot, Sauvignon Blanc, Muscat 

Ottonel, Babească Neagră, Merlot și Cabernet Sauvignon. 

Județ Galați 

Podgoria Nicorești  

Podgoria Nicorești47 se află în partea de est a României, între râurile Siret și Bârlad. 

Administrativ, podgoria este situata în nord-vestul judetului Galați, la distanță de câțiva km de 

orașul Tecuci și la 50 km de orașul Galați.  

Podgoria este renumită pentru obținerea unor vinuri roșii de calitate foarte bună. Pe lângă 

vechile soiuri românești Băbească neagră și Fetească neagră, în sortimentul pentru vinuri 

roșii de la Nicorești au intrat și soiurile Cabernet Sauvignon și Merlot.  

Podgoria Dealu Bujorului 

Podgoria Dealu Bujorului48 corespunde aproape în totalitate subunității geografice cunoscută 

sub numele de Colinele Covurluiului, în spațiul cărora se găsește și Dealul Bujorului.  

Podgoria are, în prezent, aproape 4000 ha de viță-de-vie și cuprinde centrele viticole Bujoru, 

Smulți, Oancea și Berești. În podgorie se cultivă soiuri de viță-de-vie pentru producerea 

vinurilor roșii de calitate superioară Merlot, Cabernet Sauvignon, Fetească neagră, 

Băbească neagră, de asemenea soiuri pentru producerea de vinuri de consum curent: 

Feteasca regală, Aligoté. Se mai cultiva soiuri pentru producerea de vinuri albe de calitate 

superioară: Fetească albă, Riesling italian, Muscat Ottonel, Șarbă (la Bujoru, Berești și 

Smulți, pe terenuri mai puțin fertile).  

În județul Galați se mai află și Podgoria Ivești și Corvului. 

 

Regiunea viticolă a colinelor Dobrogei  

Regiunea viticolă a colinelor Dobrogei se întinde de la stațiunea Mangalia până la Tulcea și 

Măcin. În cazul ei, condițiile din timpuln înfloritului sunt cele mai favorabile producției de vin. 

Temperaturile sunt ridicate - 18,9-20,3 grade Celsius medie, iar precipitațiile scăzute - 15,9-

19,5 mm. Din cauza influenței Mării Negre, temperaturile medii sunt mai scăzute comparativ 

                                                           

47 https://www.agerpres.ro/flux-documentare/2015/05/06/viticultura-romaneasca-podgoria-nicoresti-10-59-47 
48 https://www.agriculturae.ro/index.php/vinuri-si-podgorii/regiunea-viticola-dealurile-moldovei/1138-podgoria-

dealul-bujorului.html 
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cu alte regiuni viticole din sudul României, însă iernile sunt mai puțin aspre, Totuși, în 

extrema minimă, acestea pot coborî până la -33 de grade, valoare înregistrată la Murfatlar.  

Soiurile de viță de vie cultivate în Dobrogea, la o altitudine medie de 71 de metri sunt Pinot 

Gris, Chardonnay, Muscat Ottonel, Italian Riesling, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, 

Pinot Noir sau Merlot. 

1. Podgoria Murfatlar 

2. Podgoria Istria-Babadag 

3. Podgoria Sarica-Niculițel 

4. Podgoria Adamclisi49 

Județ Constanța 

Podgoria Murfatlar  

Situată în sud-estul tării, este localizată în podișul Dobrogei de Sud, de o parte și alta a văii 

Carasu. Administrativ, această podgorie aparține de județul Constanța.  

Solurile sunt, în general, bălane și cernoziomuri, relieful fiind specific podișului Dobrogei de 

Sud, cu altitudini cuprinde între 100 și 130 de metri. Valea Carasu reprezintă cea mai 

importantă parte a podgoriei, din punct de vedere al reliefului.  

Exemple de crame din podgoria Murfatlar: Crama Murfatlar, Domeniul Bogdan, Domeniul 

Vlădoi, Crama Rasova etc. 

Soiuri de struguri pentru vin cultivate în podgoria Murfatlar: Chardonnay, Pinot Gris, Muscat 

Ottonel, Tamâioasă Românească, Sauvignon, Riesling Italian, Columna, Cabernet 

Sauvignon, Pinot Noir, Merlot și Fetească Neagră. 

Podgoria Adamclisi 

Teritoriul delimitat al Denumirii de Origine Adamclisi este cel situat între limita sudică a 

podgoriei Murfatlar şi graniţa României cu Bulgaria50. Pe o distanţa vest-est de cca 30 km. 

Exemple de crame din podgoria Murfatlar: Crama Frâncu și Domeniile Adamclisi. 

Solurile sunt reprezentate prin molisoluri de stepă, respectiv soluri bălane şi cernoziomuri ce 

acoperă aproape în întregime platourile întinse şi versanţii slab-moderat înclinaţi 

Soiuri de struguri pentru vin cultivate în podgoria Adamclisi: Chardonnay, Sauvignon, 

Cabernet Sauvignon, Fetească Neagră, Pinot Noir, Syrah. 

                                                           

49
 
Podgoria Adamclisi este o podgorie foarte tânără, aflată în sudul Dobrogei.  

50 https://www.onvpv.ro/ 
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Județ Tulcea 

Podgoria Sarica Niculițel  

Podgoria Sarica Niculițel este cea mai veche podgorie din Dobrogea și singura cu blazon 

episcopal. Podgoria se întinde pe 383 de hectare și are un terroir care și-a confirmat 

valoarea în cei peste 2.500 de ani de tradiție. Podgoria este localizată în județul Tulcea, mai 

exact în nord-vest. Plantațiile se află într-o zonă depresionară împădurită, la numai 29 de 

kilometri de orașul Tulcea. 

Viile se află chiar la poalele muntelui Măcin, între Dunăre și Deltă. Solul din zonă este unul 

calcaros, cu substrat bazaltic.Exemple de crame din podgoria Sarica Niculițel: Viticola Sarica 

Niculițel. 

Soiuri de struguri pentru vin cultivate în podgoria Sarica Niculițel: Aligote, Chardonnay, 

Sauvignon Blanc, Riesling, Fetească Albă, Pinot Gris, Fetească Neagră, Cabernet 

Sauvignon, Pinot Noir, Merlot, Syrah. 

Județele Tulcea/Constanța 

Podgoria Istria-Babadag 

Podgoria Istria-Babadag51 este situată administrativ în județele Constanța și Tulcea. Situat în 

proximitatea lacului Razelm, capătul nordic al podgoriei – centrul viticol Babadag – cuprinde 

viile din Babadag, Jurilovca, Sarichioi, Valea Nucarilor şi Mahmudia. Centrele viticole Istria și 

Babadag s-au axat multă vreme pe producerea vinurilor roşii obţinute din Cabernet 

Sauvignon, Merlot, Pinot Noir şi Burgund Mare, lăsând aproape necunoscute vinurile albe ce 

pot fi obţinute aici din Riesling Italian, Sauvignon Blanc, Aligoté ori Fetească Regală.  

Regiunea viticolă a dealurilor Munteniei și Olteniei  

Din această regiune viticolă, Regiunea Sud-Est cuprinde centrele viticole Cernățești și 

Zarnești  care fac parte din podgoria Dealurile Buzaului și centrele viticole Breaza, Pietroasa, 

Merei, Zorești și Rusetu care fac parte din Podgoria Dealu Mare. Toate aceste centre viticole 

sunt în judetul Buzău. 

Condițiile climatice de aici permit extinderea perioadei de vegetație la 185 de zile. Cu toate 

că este situată în regiunea de sud a țării și se bucură de 18 până la 41 de zile anual în care 

temperaturile maxime sunt mai mari de 30 de grade Celsius, asprimea gerurilor este mult 

mai mare aici. Valoarea medie a extremelor minime este de -29,9 grade, însă poate ajunge 

la -35 de grade, la Banu Mărăcine.  

                                                           

51 Centrul Național de Informare și Promovare Tulcea - http://www.cnipttulcea.ro/drumul-vinului/ 
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Altitudinea medie la care sunt localizate plantațiile este de 242 de metri, principalele soiuri de 

viță de vie cultivate în Muntenia și Oltenia fiind Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Merlot, 

Burgund Mare, Fetească Neagră, Fetească Albă, Italian Riesling, Pinot Gris, Muscat Ottonel 

și Sauvignon Blanc.  

Județ Buzău/ Județ Prahova 

Podgoria Dealu Mare  

Se situează în zona Subcarpaților Meridionali și cuprinde colinele și depresiunile situate între 

râul Teleajen, la vest, și râul Buzău, la est. Administrativ, se afla pe teritoriul județelor 

Prahova și Buzău. 

Însumează o varietate de soluri, din cauza frământării și eroziunii, fenomene frecvente în 

regiune. Partea de vest, de exemplu, cuprinde argile roşii, marne şi nisipuri fine roşcate. În 

partea de est găsim calcare sarmatice, argile, gresii şi tufuri dacitice, depozite de nisipuri fine 

în alternanţă cu pietriş format din fragmente de roci cristaline, lehmuri şi löess. În zonele mai 

joase, de câmpie, întâlnim soluri cernoziomice, iar în partea de nord soluri brune de pădure. 

Spre vest, în schimb, predomină mai ales solurile brun-roşcate de pădure erodate. 

Relieful este format mai ales din zone deluroase, brăzdate de văi. Altitudinea variază de la 

valori de 134-179 m la câmpie și 460-550 m, în zona dealurilor înalte. 

Temperaturile medii anuale sunt de 10,8 grade Celsius, la est, și de 11,2 grade Celsius, la 

vest. Iernile sunt friguroase, mai ales în ianuarie și în prima jumătate a lui februarie, însă 

relativ scurte. 

În localitațile Breaza, Pietroasa, Zorești din județul Buzău, sunt numeroase crame care 

produc vinuri de calitate cu DOC Dealu Mare și DOC Pietroasa. 

Soiuri de struguiri pentru vin cultivate în podgoria Dealu Mare: Fetească Albă, Fetească 

Regală, Riesling Italian, Pinot Gris, Chardonnay, Sauvignon, Grasă de Cotnari, Tămâioasă 

Românească, Muscat Ottonel, Cabernet Sauvignon, Fetească Neagră, Merlot, Pinot Noir. 

Regiunea viticolă a teraselor Dunării  

Această regiune viticolă este, de fapt, o bandă care se întinde de-a lungul Dunării, de la 

Zimnicea, JudețulTeleorman, la Fetești, Ialomița.  

Pentru că dispune de resurse heliotermice perfecte, condițiile din timpul înfloritului, din 

fenofazele creșterii și ale maturării strugurilor sunt foarte favorabile culturii viei, atât ca 

temperatură, cât și ca umiditate.  

Inconvenientul cel mai mare al acestei regiuni este altitudinea medie scăzută a terenurilor, 

de numai 72 de metri. Asta în condițiile în care micropanta și microrelieful sunt elemente 

importante în viticultură. 
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Exemple de crame din regiunea viticolă a teraselor Dunării: Domeniile Ostrov, Crama Histria, 

Crama Darie etc. 

Soiuri de struguri pentru vin cultivate în regiunea viticolă a teraselor Dunării: Crâmpoşie, 

Fetească Regală, Fetească Albă, Riesling Italian, Riesling de Rhin, Pinot Gris, Pinot Blanc, 

Sauvignon, Chardonnay, Băbească Gri, Aligoté, Traminer Roz, Tămâioasă Românească, 

Muscat Ottonel, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Malbec, Negru de Drăgaşani, 

Pinot Noir, Fetească Neagră, Băbească Neagră, Sangiovese, Syrah, Dornfelder, Rebo. 

1. Podgoria Ostrov, județ Constanța 

2. Podgoria Insurăței, județ Brăila 

Soiuri de struguri locale reprezentative pentru România 

Soiurile 52 de struguri locale reprezentative pentru România sunt apreciate în țară și peste 

hotare, participând an de an la numeroase competiții de acest gen. În capitolul 7 vom 

specifica și vinurile care au obținut premii.  

Feteasca regală (12661 ha) a fost obţinut în Transilvania, lângă Sighișoara, având părinţi 

naturali Fetească Albă și Frâncușă. Zonele de exploatare a soiului se întind în toată țara. 

Face parte din categoria soiurilor semi-aromate, la fel ca Chardonnnay-ul. Din Feteasca 

Regală se poate obține un vin corpolent, cu arome intense, taninuri fine ce poate fi maturat 

în prezența lemnului. Olfactiv și gustativ, întâlnim arome de trandafir, flori de câmp, caise 

uscate sau migdale. Sinonime: Dănășană, Galbenă de Ardeal, Kirayleanka, Konigstraube. 

Feteasca Albă (12383 ha) este un soi cultivat înainte de apariția filoxerei în România. A 

apărut ca varianțe clonală din soiul Fetească Neagră în spațiul din zona Moldovei, iar astăzi 

se cultivă în majoritatea zonelor din România, Republica Moldova și Ungaria. Vinurile au 

potențial de învechire și se remarcă prin finețe și echilibru. Olfactiv și gustativ, se pot 

percepe arome de citrice, floare de tei, mai apoi evoluează spre flori de câmp, fân sau caisă 

coaptă. Sinonime: Leanka, Poama Fetei, Păsărească Albă, Madchentraube. 

Tămâioasa românească (1667 ha) este un soi tip muscat provenit din Grecia Antică, se 

cultivă de cel puțin două milenii pe teritoriul României. Vinurile obținute sunt seci, demiseci, 

dulci sau licoroase. Olfactiv și gustativ, întâlnim arome cu buchet floral – condimentat intens 

de caise, pere, busuioc, miere de albine, pepene galben sau ananas. Sinonime: Muscat 

Frontignan, Busuioacă de Moldova, Tămâioasă Albă de Drăgășani, Muscat blanc a petit 

grains, Rumanische weihrauchtraube. 

Crâmpoșie și Crâmpoșie selecționată (19 + 451 ha) este un soi din care rezultă vinuri cu 

aciditate ridicată. Olfactiv și gustativ, se pot percepe arome de mere, pere, citrice, fructe 

exotice, dar și note minerale pronunțate. Sinonim: Cârloangă. 

                                                           

52 Descrieri ale soiurilor de struguri preluate și prelucrate din România – Harta viticolă și soiurile de struguri locale 

reprezentative, CrameRomania.ro, 2018 
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Șarbă (282 ha)este un soi obținut la SCDVV Odobești, județul Vrancea, prin fecundarea 

liberă a soiului Riesling Italian, a fost omologat în 1972. Este plantat predominant în 

Vrancea. Este un soi semi-aromat, iar vinul este ușor, puțin acid, proaspăt și este 

recomandat a fi băut tânăr. Olfactiv și gustativ, se pot percepe arome intense de trandafir, 

busuioc, flori de tei, miere de albine. 

Grasa de cotnari (562 ha) este un soi cultivat din vremuri străvechi în podgoria Cotnari, 

unde a performat continuu. Vinurile obținute sunt seci, demiseci, dulci sau licoroase. Olfactiv 

și gustativ, se pot percepe arome de mere, caisă, piersică, pentru vinuri seci și arome de 

miere de albine, stafide, miez de nucă verde și migdale, pentru vinuri dulci. 

Feteasca Neagră (1949 ha) este considerat a fi un soi local, dacic, aflat multă vreme în 

cultură pe suprafețe însemnate în partea de sud a Moldovei și în zona de est a Munteniei. În 

prezent, se cultivă în toată țara, cât și în afara granițelor țării. Soiul oferă vinuri de o 

complexitate aromatică vastă, de la gutuie la prună coaptă. Din acest soi se pot obține atât 

roze-uri, cât și vinuri roșii ce pot fi învechite în butoi de lemn și ulterior în sticlă, rezultând 

vinuri cu tipicitate pronunțată. Sinonime: Poama Fetei Neagră, Păsărească Neagră, Coada 

Rândunicii. 

Plăvaie53 este un soi cultivat în zona Moldovei, mai ales în Vrancea. Strugurii sunt foarte 

compacţi, la maturitate boabele, presându-se între ele, devin deformate şi turtite lateral. Pe 

partea expusă la soare, boabele sunt verzi-gălbui, slab rumenite, cu numeroase puncte 

ruginii, cu aciditate 5.5–6 g/litru (în must). Se culeg târziu la începutul lunii octombrie, 

acumulând aproximativ 180-200 g de zahăr la litrul de must. Vinurile obţinute sunt seci, 

uşoare, plăcute, fine. 

Băbeasca Neagră (2614 ha) este un soi cultivat de secole (unii ampleografi în datează 

undeva prin secolul al XIV-lea), având locul de baștină în podgoria Nicorești. Este întâlnit des 

în sudul Moldovei și în Vrancea, dar și în Dobrogea, Dealu Mare, Banat și Miniș. Strugurele 

este cunoscut sub aproximativ 80 de nume diferite, în mai multe zone ale lumii. Din soi 

rezultă vinuri lejere, destul de aromate, dar cu aciditate ridicată – caracteristici ce la fac ușor 

de băut. Olfactiv și gustativ, se pot percepe arome de fructe roșii precum vișine amărui și 

prune uscate, dar și arome florale de violete, bujori sau iris. Sinonime: Crăcană, Rară 

Neagră, Căldărușă, Serecsia 

Busuioaca de Bohotin (448 ha) este un soi înrudit cu Tămâioasă Românească, Busuioaca 

de Bohotin se pare că provine din Grecia Antică de unde s-a răspândit în principalele țări 

vestice ale Europei.  În România a fost descoperit și înmulțit în anii 1926 – 1928 în localitatea 

Bohotin, Județul Iași. Destul de răspândit în zona Moldovei, s-a adaptat și zonelor viticole din 

Muntenia, fiind regăsit în podgoria Dealu Mare. Din acest soi rezultă vinuri cu aciditate 

ridicată, iar olfactiv și gustativ, se pot percepe arome de petale de trandafir, busuioc, faguri 
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de miere, căpșune sau frăguțe de pădure. Sinonime: Muscat Rouge de Frontignan, Muscat 

Fioletovai, Muscat Violet Cyperius. 

 

Capitolul V: Profilul cramelor 
 

Datele colectate în cadrul proiectului din publicația „Cramele din România‖54, realizat de 

Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V.) prezintă 143 de crame din 

ţara noastră, într-un volum amplu, structurat în funcţie de cele opt mari regiuni vitivinicole, 

respectiv Banat, Crişana, Dobrogea, Oltenia, Maramureş, Moldova, Muntenia şi Transilvania. 

Sunt prezentate informaţii detaliate privind vinurile cu Denumiri de origine controlată DOC şi 

Indicaţii geografice IG ale României şi toate cramele din ţara noastră, cu scopul informării, 

formării şi educării publicului larg precum şi promovării vinurilor producătorilor români în 

ideea susţinerii vinurilor de calitate pe care aceştia le produc. Cartea  conţine o introducere 

din perspectiva istorică a viticulturii din ţara noastră, coroborată cu elementul cultural, unde 

sunt prezentate toate regiunile geografice cu evidenţierea clară a arealelor cu DOC şi IG, 

punctele din intersecţie identitară, dar şi varietatea morfogeografică, a condiţiilor climatice şi 

de sol. De asemenea, ea explică în mod distinct şi pe înţelesul cititorilor, noţiunile de 

Denumire de Origine Controlată (DOC) şi Indicaţie Geografică (IG). 

Fiecare regiune geografică este prezentată separat şi cuprinde o descriere detaliată a 

arealelor cu DOC şi IG din zonele respective cu o serie de informaţii despre terroir. Într-o 

definiţie  scurtă a terroir-ului, termen de etimologie franceză, el exprimă reunirea într-un 

singur loc a unor caracteristici climatice, geografice, geologice, care încorporează influenţele 

temperaturilor, precipitațiilor, lumina soarelui, solului (structură, aciditate, mineralele, apă, 

capacitatea de reţinere a acesteia), înclinaţia pantei (dacă e regiune cu dealuri) ori drenajul 

solului. Lista cramelor incluse în acest volum se regăsește în Anexa III. 

În Regiunea Sud-Est se află mai multe Indicații Geografice (IG) reglementate a fi utilizate 

prin Ordinul Ministrului Agriculturii Padurilor și Dezvoltarii Rurale nr. 732/200555: 

1. Indicația geografică COLINELE DOBROGEI. Întregul areal al acestei indicații 

geografice (IG) se află pe teritoriul Dobrogei, cuprinzând aproape toată Dobrogea, 

exceptând partea sudica care face parte alături de areale din județele vecine din IG 

TERASELE DUNĂRII. 

2. Indicația geografică (IG) TERASELE DUNARII cuprinde partea de sud a județului 

Constanța, dar și areale viticole din județul Brăila. 

                                                           

54 Dan Boboc, Cătălin Păduraru, Daniela Păduraru – Cramele din România, Editura ASE, 2015, Oficiul Național al 

Viei și Produselor Vitivinicole 
55 http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=58665 
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3. Indicația geografică (IG) DEALURILE VRANCEI cuprinde întregul areal viticol al 

județului Vrancea, dar și partea de est și nord-est a județului Buzău. 

4. Indicația geografică (IG) DEALURILE MUNTENIEI. În acest areal se află județul 

Buzău, excepție din acesta făcând partea de est și nord-est care este cuprinsă în IG 

DEALURILE VRANCEI. 

5. Indicația geografică (IG) DEALURILE MOLDOVEI. Aceasta IG  cuprinde și întregul 

areal viticol al județului Galați. 

Aceste areale IG au fost conturate ținând cont de particularități de teren și climă oarecum 

apropiate.  

În cadrul acestor Indicații Geografice, prin aceeași reglementare legală, s-au stabilit areale 

mult mai restranse ca suparafață, cu particularități de climă și sol (pedoclimatice) mult mai 

apropiate. Vinurile obținute în aceste areale sunt apropiate din punct de vedere al 

caracteristicilor fizico-chimice cât și punct de vedere al celor senzoriale. Aceste areale se 

numesc areale de obținere a vinurilor cu denumire de origine controlată (DOC). 

Denumirile de origine controlată (DOC) din Regiunea Sud-Est sunt următoarele: 

În Dobrogea (județele Tulcea și Constanța): DOC SARICA NICULIȚEL, DOC BABADAG, 

DOC MURFATLAR, DOC ADAMCLISI și DOC OLTINA. 

În judetul Galați: DOC NICOREȘTI și DOC DEALURILE BUJORULUI. 

În judetul Vrancea: DOC PANCIU, DOC ODOBEȘTI, DOC COTEȘTI. 

În judetul Buzău: DOC DEALU MARE și DOC PIETROASA. 

În judetul Brăila: DOC ÎNSURĂȚEI. 

Pentru a putea obține vinuri cu indicatie geografică(IG) sau vinuri cu denumire de origine 

controlata (DOC), producătorii trebuie sa îndeplinească anumite condiții legate nu numai de 

apartenența la arealele viticole respective, dar și în ceea ce privește calitatea plantațiilor și 

calitatea vinurilor. Toate aceste condiții, obligatoriu de  respectat, sunt prevazute în caiete de 

sarcini elaborate de asociațiile de producători împreună cu Oficiul Național al Viei și 

Produselor Vitivinicole (ONVPV) pentru fiecare IG sau DOC. 
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În continuare prezentăm lista cramelor din Regiunea Sud-Est56, pe următoarele regiuni: 

 Moldova, în care sunt selectate cramele din Vrancea, Galați 

 Dobrogea, în care sunt selectate cramele Tulcea și Constanța 

 Muntenia, în care sunt selectate cramele din Buzău 

 

Cramele din Regiunea Moldova 

Crama Tata și Fiul - Apcovin Vrancea este o afacere de familie care are în proprietate 150 

hectare de viță de vie în podgoriile Cotești și Nicorești. Activitatea se desfașoara în 3 centre 

situate în Cotești, Nicorești și Focșani. Centrul de vinificație de la Cotești a fost construit în 

2013 și este dotat cu ultimele tehnologii în domeniul vinificației.  

Detalii despre cramă: 

 Adresa: Calea Moldovei, Nr. 35, Loc. Focșani, JudețulVrancea 

 Telefon: +40 237 462 569 

 E-mail: apostolraducostel@apcovin.ro  

 Site: www.cramatatasifiul.ro  

 Anul înființării: 2005, proprietate privată 

 Suprafața Viticolă: 150 ha  

 IG: Dealurile Moldovei 

 DOC: Costești și Nicorești 

 Structura plantației: Souvignon Blanc 20 ha, Muscat Ottonel 20 ha, Chardonnay 7 ha, 

Fetească Albă 28 ha, Riesling 15 ha, Tămâioasă Românească 15 ha, Fetească 

Neagră 15 ha, Cabernet Sauvignon 15 ha, Merlot 15 ha. 

Casa Ochean este de tip winery-boutique, cu spațiu generos pentru degustarea vinurilor, cu 

magazin de prezentare și  acces liber in spatiile de producție pentru clienți și vizitatori, situată 

în centrul Podgoriei. 

Detalii despre cramă: 

 Adresa: Str. Principală, nr. 129, Com. Cârligele, JudețulVrancea 

 Telefon: +40 726 384 278 

 E-mail casaochean.wine@gmail.com  

 Website www.casaochean.ro   

 Anul înființării: 2010, proprietate privată 

 Suprafața viticolă: 25 ha 

                                                           

56
 Informațiile au fost preluate și prelucrate din cartea lui Dan Boboc, Cătălin Păduraru, Daniela Păduraru – 

Cramele din România, Editura ASE, 2015, Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole, de pe pagina de 

internet https://www.crameromania.ro/ , cât și de pe paginile de internet ale cramelor, unde au existat detalii.  
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 IG: Dealurile Vrancei 

 DOC: Cotești 

 Structura plantației: Fetească Regală, Fetească Albă, Sauvignon Blanc, Pinot Gris, 

Muscat Otonel, Traminer, Tămâioasă Românească, Fetească Neagră și Cabernet 

Sauvignon   

Casa de Vinuri Beciu are o capacitate de 800.000 l, investiție prin programul SAPARD, 

dispunde de echipamente moderne cu ajutorul cărora se asigură vinificarea primară și 

stabilizarea vinurilor. 

Detalii despre cramă: 

 Adresa: Sat Beciu, Com. Vârteșcoiu, Județul Vrancea 

 Telefon: 0726323350 

 E-mail:  casadevinuribeciu@yahoo.com  

 Anul înființării: 2006, proprietate privată 

 Suprafața viticolă: 50 ha 

 IG: Dealurile Vrancei 

 Structura plantației: Chardonnay, Traminer, Sauvignon Blanc, Fetească Albă și 

Fetească Regală 

Crama Valahă Cotești are un centrul de vinificație dat în folosință în 2008 și în care s-au 

investit 350.000 euro prin programul SAPARD. În interiorul centrului de vinifcație este 

amenajat un muzeu. 

Detalii despre cramă: 

 Adresa: Com. Cotești, Județul Vrancea 

 Telefon: +40 237 252 146 

 Website www.cotesti.ro 

 Anul înființării: 1995, proprietate privată 

 Proprietari: Vinitilă-Horia Furtună 

 Suprafața viticolă: 79 ha 

 IG: Dealurile Vrancei 

 DOC: Cotești 

 Structura plantației: Chardonnay, Sauvignon Blanc, Muscat Ottonel, Traminer, 

Riesling de Rin, Fetească Neagră 

Crama Gîrboiu a fost în anii 30, a boierului Zamfirescu, fiind recondiționată și modernizată, 

adăugându-i-se extensii noi pentru capacitatea relativ mare a proprietatii si pentru asigurarea 

unui nivel ridicat al calității. Firma accesează în 2005 un program SAPARD și reușește cu 

peste 2 milioane de euro, să intre în competiția vinurilor de succes, achiziționând vii în 

Dumbrăveni și Cotești. 

Detalii despre cramă: 
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 Adresa: Str. Dealul Cramelor, Sat Dragosloveni, Com. Dumbrăveni, Județul Vrancea 

 Telefon: +40237232079 

 E-mail:  office@cramagirboiu.ro  

 Website: www.cramagirboiu.ro  

 Anul înființării: 2005, proprietate privată 

 Suprafața viticolă: 240 ha 

 IG: Dealurile Vrancei 

 DOC: Cotești 

 Structura plantației: Fetească Regală, Fetească Albă, Fetească Neagră, Sauvignon 

Blanc, Riesling, Merlot, Cabernet Sauvignon, Plăvaie, Muscat Ottonel, Aligote, Șarbă, 

Pinot Noir, Chardonnay. 

Din 2009 Domeniile Panciu sunt inima şi sufletul vinurilor provenite din cele peste 120 

hectare de viţă de vie situate în această zonă. Am pornit la drum cu o misiune care de-a 

lungul anilor a stat la baza activităţilor şi deciziilor luate: Fabricarea unui produs Natural de 

Calitate Românesc prin valorificarea continuă a potenţialului podgoriei Panciu. Astfel munca 

grea şi dedicată a echipei se fructifică prin prezenţa pe piaţa a unui portofoliul ce cuprinde 

vinuri liniştite albe, roze şi roşii, frizzante, şi spumante, toate încadrate în 3 game: Domeniile 

Panciu, Panciu Riserva şi Casa Panciu.  

Detalii despre cramă: 

 Adresa: Sat Sârbi, Com. Țifești, Județul Vrancea 

 Telefon: 0730654742 

 E-mail:  office@casapanciu.ro  

 Website: www.casapanciu.ro  

 Anul înființării: 2005, proprietate privată 

 Suprafața viticolă: 120 ha 

 IG: Dealurile Moldovei 

 DOC: Panciu 

 Structura plantației: Fetească Regală, Fetească Neagră, Cabernet Sauvignon, 

Sauvignon Blanc, Muscat Ottonel, Fetească Albă, Aligote, Chardonnay, Șarbă, 

Băbească Neagră, Galbenă de Odobești, Pinot Noir 

Crama Nicoară și fiul este o cramă recuperată după cooperativizare Vinul produs este 

vândut, în general, unor parteneri fideli. Astfel, se menține contactul direct cu consumatorul. 

Detalii despre cramă: 

 Adresa: Com. Popești, JudețulVrancea 

 Telefon: +40237251203 

 E-mail: gbnicoara@yahoo.com  

 Anul înființării: 2004, proprietate privată 

 Suprafața viticolă: 4,18 ha 
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 IG: Dealurile Moldovei 

 DOC: Cotești 

 Structura plantației: Fetească Regală, Merlot, amestec soiuri 

Crama Șarba - Compania Odobeşti Vinex a fost înfiinţată în anul 2002, în 2005 finalizând 

modernizările şi retehnologizarile la standarde europene, cu o capacitate de prelucrare 

struguri de peste 1500 to. Mândria companiei este un beci hrubă, ce datează din sec. al 

XVIII-lea, complet restaurat, ce depozitează la învechit peste 2.000 HL vinuri premium, în 

tancuri de inox şi barrique-uri de stejar. Specialiştii companiei cultivă o suprafaţă de 65 ha 

vie, dintre care 35 ha au fost întinerite cu soiuri europene şi autohtone de viţă de vie din cele 

mai apreciate. Crama poate vinifica peste  1.500 to struguri pe sezon (70% vinuri albe şi 

30% vinuri roşii), cu 2 linii separate de producţie, cu fermentare controlată complet 

automatizată atât pentru vinurile albe cât şi pentru cele roşii.  

Detalii despre cramă: 

 Adresa:  Sat Vărsătura, Com. Jariștea, JudețulVrancea 

 Telefon: +40237679242 

 E-mail:  odobestivinex@yahoo.com  

 Website: www.vinexodobesti.ro  

 Anul înființării:  2002, proprietate privată 

 Suprafața viticolă: 65 ha 

 IG: Dealurile Vrancei 

 DOC: Odobești 

 Structura plantației: Sauvignon Blanc, Riesling de Rin, Traminer, Șarbă, Chardonnay, 

Feteascp Regală, Merlot, Cabernet  Sauvignon, Fetească Neagră 

Crama de sub tei are o capacitate de prelucrare si depozitare de 15000 hl, iar activitatea se 

desfasoara in punctul  ―Crama de sub tei‖ din comuna Jaristea.   

Detalii despre cramă: 

 Adresa: Str. Poiana Părului nr. 72, Com. Jariștea, Județul Vrancea 

 Telefon: +40237767364  

 E-mail: office@odovitis.ro  

 Website: www.odovitis.ro  

 Anul înființării: 2003, proprietate privată 

 Suprafața viticolă: 120 ha 

 IG: Dealurile Vrancei 

 DOC: Odobești  

 Structura plantației: Șarbă, Fetească Regală, Sauvignon Blanc, Riesling, Muscat 

Ottonel, Aligote, Merlot, Băbească Neagră 

Crama Bujoru 
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Detalii despre cramă: 

 Adresa: Sat Cudalbi, Județul Galați 

 Telefon: +40236862024 

 E-mail:  prowineagro@gmail.com  

 Website: www.prowine.ro  

 Anul înființării: 1980/1999 

 Proprietari: Dinu Mihăilă Moldovan 

 Suprafața viticolă: 278,93 ha din care 158,69 ha în proprietate 

 IG: Dealurile Moldovei 

 DOC: Dealu Bujorului 

 Structura plantației: Sauvignon Blanc, Riesling Italian, Chardonnay, Muscat ottonel, 

Tămâioasă Românească, Cabernet Sauvignon, Merlot, Fetească Neagră, Burgund 

Mare 

Crama Buciumeni produce în proporție de 70% vinuri roșii și 30% vinuri albe. Începând cu 

anul 2014, Crama Buciumeni ambalează vin la bag-in-box. Strugurii sunt cumpărați din zonă, 

soiul favorit fiind Băbească Neagră. 

 

Detalii despre cramă: 

 Adresa: Str. Principală nr. 230, Loc. Buciumeni, Județul Galați 

 Telefon: +40236824688 

 E-mail:  office@romvitec.ro  

 Website: www.romvitec.ro  

 Anul înființării: 2006, proprietate privată 

 Suprafața viticolă: nu deține plantație 

 IG: Dealurile Moldovei 

 Structura plantației: Băbească Neagră 

 

Crama Roni Vin 

Detalii despre cramă: 

 Adresa: Bd. Independeței nr. 44, Panciu, Județul Vrancea 

 Telefon: +40237275621 

 E-mail:  office@rinivin.ro  

 Website: www.ronivin.ro  

 Anul înființării: 1991, proprietate privată 

 Suprafața viticolă: 53 ha în arendă 
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 Structura plantației: Feteasca Albă și Feteasca Regală, Muscat Ottonel, Merlot, 

Fetească Neagră, Traminer 

Crama Senator Wine deține aproape 724 ha în 4 regiuni diferite, fiecare având un terroir 

specific, care conferă vinurilor o identitate aparte. Compania deține suprafețe în Vrancea 

(Odobești), Valui (Huși), Caraș-Severin (Tirol) și Brăila (Însurăței). 

Detalii despre cramă: 

 Adresa: Odobești, JudețulVrancea 

 Telefon: +40 21 410 80 87 

 Email: office@senatorwine.ro, export@senatorwine.ro  

 Site: www.senatorwine.ro  

 Anul înfiinţării: 1991, proprietate privată 

 Suprafața Viticolă: 850 Ha 

 IG: Dealurile Moldovei, Dealurile Vrancei, Terasele Dunării, Viile Carașului 

 DOC: Huşi, Tirol, Însurăţei, Panciu, Banat 

 Structura plantației: Babească Gri, Babească Neagră, Busuioacă de Bohotin, 

Crâmpoşie, Fetească Albă, Fetească Neagră, Fetească Regală, Şarbă, Tămâioasă 

Românească, Zghihară de Huşi, Cabernet Sauvignon, Merlot, Muscat Ottonel, 

Riesling Italian, Sauvignon Blanc. 

 

Stațiune de Cercetare-Dezvoltare pentru Vitiultură și Vinificație Bujoru s-a înfiinţat  în 

1977, prin Decretul Prezidenţial nr.41, fiind cea mai tânără staţiune viticolă. Scopul înfiinţării 

a fost de a promova şi susţine cultura viţei de vie în întreg judeţul Galaţi, valorificându-se 

potenţialul natural reprezentat de nenumărate dealuri şi terenuri nisipoase improprii altor 

culturi. SCDVV Bujoru este una dintre unităţile de cercetare ştiinţifică din domeniul viticulturii 

şi vinificaţiei care îmbină armonios aspecte legate de munca de cercetare cu cele de 

implementare în sectorul de dezvoltare, ce reprezintă, în acelaşi timp, un câmp experimental. 

Detalii despre cramă: 

 Adresa: Str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 65, Loc.Tg.Bujor, Județul Galați 

 Telefon: +40 236 340 640 

 E-mail: scdvvbujoru@gmail.com    

 Website: www.scdvvbujoru.ro  

 Anul înființării: 1977 

 Proprietari: Academia de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești 

 Suprafața viticolă: 344 ha 

 IG: Dealurile Moldovei 

 DOC: Dealu Bujorului 
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 Structura plantației: Fetească Albă, Fetească Regală, Aligote, Băbească, Șarbă, 

Sauvignon Blanc, Merlot, Cabernet Sauvignon, Fetească Neagră 

Crama Oancea 

Detalii despre cramă: 

 Adresa: Șos. Națională nr. 1, Com. Oancea, Județul Galați 

 Telefon: 0722591279 

 E-mail: cramaoancea@gmail.com  

 Website: www.cramaoancea.ro  

 Anul înființării: 2006 

 Suprafața viticolă: 22 ha 

 IG: Dealurile Moldovei 

 Structura plantației: Merlot, Cabernet Sauvignon, Shyraz, Chardonnay, Sauvignon 

Blanc, Cardinal, Victoria, Muscat Hamburg, Sultanina.  

 

Crama Măgura 

Detalii despre cramă: 

 Adresa: Str. Măgura, Nr. 15, Odobești, Județul Vrancea 

 Telefon: +40237676970 

 E-mail: vinclubodobesti@yahoo.com  

 Website: www.vinclubodobesti.ro  

 Anul înființării: 2002, proprietate privată 

 Suprafața viticolă: 50 ha 

 IG:  Dealurile Vrancei 

 DOC: Odobești, Cotești 

 Structura plantației: Aligote, Fetească Regală, Cabernet Sauvignon, Merlot, Muscat 

Ottonel, Sauvignon Blanc 

Cramele Vincon. VINCON România este unul dintre cei mai mari producători de vinuri din 

România. Compania deţine astăzi aproximativ 1.500 de hectare cultivate, în cea mai mare 

parte, cu viţă de vie nobilă, în podgorii cu renume: Cotești, Odobești, Panciu și Huși. Printre 

brandurile de vin din portofoliul companiei se numără: Mirabilis Machina, Rose Far Niente, 

Vinoteca, Comoara Pivniţei, Oenoteca, Egregio, Rosé Verité, Beciul Domnesc, Beciul 

Domnesc Grand Reserve, Sigillum Moldaviae și altele, iar portofoliul de vinarsuri este format 

din  brandurile Mioriţa și Jad. Din 1996 produsele VINCON România au câștigat peste 400 

de medalii la competiţii naţionale și internaţionale. 

Detalii despre cramă: 

 Adresa: Str. Beciul Domnesc Nr.1, Odobești, Județul Vrancea 
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 Telefon: +40 237 222 100 

 Email: vincon@vinconromania.com  

 Website: www.vinconromania.com  

 Anul înființării: 1949, privatizat în 1999 

 Suprafața viticolă: aproximativ 1500 Ha 

 IG: Dealurile Vrancei, Dealurile Moldovei, Dealurile Hușilor 

 DOC: Cotești, Odobești, Panciu, Huși 

 Structura plantației: Albe: Chardonnay, Sauvignon Blanc, Fetească Albă, Fetească 

Regală, Tâmaioasă Românească, Riesling de Rhin, Riesling Italian, Muscat Ottonel, 

Galbenă de Odobești; Rose: Busuioacă de Bohotin; Negri: Fetească Neagră, 

Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Merlot 

Crama Vingex. Casa de Vinuri VINGEX este situată în comuna Gura Calitei judeţul 

Vrancea, comuna care are intrare din E 85. Sigla şi denumirea vinului "Vinul lui Ureche" sunt 

marci inregistrate. 

 

Detalii despre cramă: 

 Adresa: Str. Popa Sapca, Nr. 9/8, Loc. Focsani, Județul Vrancea 

 Tel.: +40 744 523 894 

 E-mail: office@vinuridemasa.ro  

 Website: www.vinuridemasa.ro  

 Anul înființării: 2004 

 Suprafața viticolă: 12 ha 

 IG: Dealurile Vrancei 

 DOC: Cotești 

 Structura plantației: Muscat Ottonel, Şarbă, Sauvignon Blanc, Riesling Italian, 

Fetească Regală, Cabernet Sauvignon, Merlot 

 

Casa de Vinuri Vran Vin 

Detalii despre cramă: 

 Adresa: Sat Popești, Județul Vrancea 

 Telefon: 0723160075 

 E-mail:  ionutbengus@yahoo.com  

 Anul înființării: 2006, proprietate privată 

 Suprafața viticolă: 12,87 ha 

 DOC: Cotești  

 Structura plantației: Fetească Albă, Merlot, Aligote, Șarbă, Riesling  
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Domeniile Nicorești 1936. La Domeniile Nicorești, recoltarea strugurilor se face doar 

manual, de către 30-40 de culegători, de la mijlocul lunii septembrie până la începutul lunii 

noiembrie. 

Detalii despre cramă: 

 Adresa: Com. Nicorești nr. 89, Județul Galați 

 Telefon: +40236836755 

 E-mail: domeniilenicoresti1936@gmail.com  

 Website: www.domeniile-nicoresti1936.com  

 Anul înființării: 1936/2008, proprietate privată 

 Suprafața viticolă: 70 ha 

 IG: Dealurile Moldovei 

 DOC: Nicorești 

 Structura plantației: Riesling Italian, Muscat Ottonel, Merlot, Cabernet Sauvignon, 

Fetească Neagră, Băbească Neagră 

Daniel’s Wine – Crama Carligele. O cramă de familie unde vinificăm doar producția proprie 

de struguri, folosind totuși presa pneumatică și fermentatoarele de inox dar incercând să 

lăsăm fiecare soi de strugure să-și exprime personalitatea în funcție de condițiile 

pedoclimatice ale arealului viticol, prin intervenții minimale asupra procesului de creare a 

vinului, de exemplu, folosind numai drojdii selecționate neutrale, deburbare gravitațională a 

mustului, depunerea tartrică se face natural peste iarna, iar filtrarea, cand este cazul, numai 

prin filtrul cu placi de celuloză precum și o atentă supraveghere a intregului proces, pasiune 

și rabdare. 

Detalii despre cramă: 

 Adresa: Str. Moldovenilor, nr. 60, sat Cârligele, com. Cârligele, Județul Vrancea  

 Telefon: +40 722 257 635  

 Email: d_dinca@yahoo.com  

 Website:https://www.crameromania.ro/crame/daniels-wine-crama-carligele-398.html  

Crama 5 cinci coline. Grand Via este primul producător de vinuri ecologice din Județul 

Vrancea , respectiv al doilea din țară. Din totalul de vinuri obținute în UE, vinul ecologic 

reprezinta doar 2%, procent în care ne regăsim și noi cu vinul obținut ecologic. Scopul nostru 

este de a atinge maximul în ceea ce privește calitatea vinului ecologic și nu numai, crama 

noastră producând în același timp și vinuri convenționale. 

Detalii despre cramă: 

 Adresa: Str. Libertății, Nr. 102, Loc. Panciu, Județul Vrancea  

 Telefon: +40 720 441 000  

 Email: office@grandvia.ro  

 Website: http://grandvia.ro/  
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Alte crame din regiune:  

 Crama Cotesti      

 Tenuta Odobesti     

 Vinurile Nicorești 

 Crama Traian  

 VINTON 

Regiunea   Dobrogea 

Crama Măcin. Centrul Măcin îşi aşează viile la poalele munţilor Măcinului, formând o linie 

oarecum paralelă cu Dunărea Veche, pe direcţia nord-sud, prin Măcin, Greci, Carcaliu şi 

Cerna. În prezent, la Măcin se produce o gamă variată de vinuri, purtând amprenta locului de 

naştere, originale în prezentare şi cu un bun raport calitate-preţ. De altfel, drumul vinului în 

judeţul Tulcea, începe la Măcin, mai precis la Alcovin Măcin. Crama Dobrogeana şi Pivniţa 

lui Terente figurează deja în circuitul turistic, oferind doritorilor degustări de vinuri şi meniuri 

tradiţionale însoţite de vinuri obţinute din viile de la Carcaliu şi Cerna. 

 

Detalii despre cramă: 

 Adresa: Str. Viticultorilor, Nr. 2, Măcin, Județul Tulcea 

 Telefon: +40240573368 

 E-mail: office@curtearegala.ro  

 Website: www.vinuridemacin.ro  

 Anul înființării: 2002 

 Proprietari: Acționariat privat mixt româno-belarus 

 Suprafața viticolă: 300 ha 

 IG: Colinele Dobrogei 

 DOC: Sarica Niculițel 

 Structura plantației: Aligote, Merlot, Sauvignon Blanc, Muscat Ottonel, Chardonnay, 

Fetească Neagră, Fetească Regală, Cabernet Sauvignon, Tămâioasă Românească, 

Fetească Albă, Pinot Noir 

Crama Delta Dunării. Un proiect înființat în 2009 din inițiativa a patru investitori italieni.  

Detalii despre cramă: 

 Adresa: Somova, Județul Tulcea 

 Telefon: +40 763 696 618 

 E-mail: cramadd@gmail.com  

 Site: www.lasapata.com  

 Anul înființării: 2009, proprietate privată 
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 Suprafața Viticolă: 26 ha 

 IG: Colinele Dobrogei 

 DOC: Sarica Niculițel 

 Structura Plantației: Aligote, Riesling Italian, Fetească Regală, Merlot, Babească 

Neagră, Fetească Neagră 

Crama Noblesse 

Detalii despre cramă: 

 Adresa: Șos. Cochirleni Nr. 1, Cernavodă, Județul Constanța 

 Telefon: +40241237222 

 E-mail: cramanoblesse@yahoo.ro  

 Site: www.cramanoblesse.ro  

 Anul înființării: 2014 

 Suprafața Viticolă: 54,26 ha 

 IG: Colinele Dobrogei 

 DOC: Murfatlar-Cernavodă 

 Structura Plantației: Pinot Gris, Fetească Neagră, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, 

Crâmpoșie, Sauvignon Blanc, Tămâioasă Românească, Muscat Ottonel, Merlot, 

Chardonnay 

Crama Clos des Colombes este una dintre cele mai mici crame din Romania și este o oază 

de liniște la un pas de Marea Neagra. Cele mai vechi vițe de vie de la Clos des Colombes 

sunt mai vechi de 30 de ani, oferind strugurilor un "terroir" clar cu rădăcini care au căzut încet 

în adâncurile pământului. Cele mai tinere vițe de vie au fost plantate în 2007 și 2008. 

Detalii despre cramă: 

 Adresa: Str. Olimp, Com. 23 August, Județul Constanța 

 Telefon: +40 732 007 200 

 E-mail: contact@closdescolombe.eu  

 Site: www.closdescolombe.eu  

 Anul înființării: 2002, proprietate privată 

 Suprafața Viticolă: 4 ha 

 Structura Plantației: Viognier, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Syrah 

Crama Ostrov. Domeniile Ostrov au în componenta două staţii de vinificaţie cu cu o 

capacitate de 130.000 HL. Crama Ostrov (45.000 hl) este situată pe strada Regiei, comuna 

Ostrov, având rolul de vinificare, depozitare şi îmbutelierea vinului. Cea de-a doua staţie este 

Crama Lipniţa (85.000 hl) situată la ieşirea din comuna Lipniţa, la 27 de km fată de Crama 

Ostrov, având rolul de vinificare şi depozitarea vinului.      

Detalii despre cramă:        
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 Adresa: Str. Regiei, Nr. 1, Loc. Ostrov, Județul Constanţa  

 Telefon: +40 722 415 898  

 E-mail: lucianvelciu@gmail.com   

 Website: www.domeniileostrov.ro  

 Anul înființării: 1958 

 Suprafața Viticolă: 1.300 ha 

 IG: Terasele Dunării 

 DOC: Oltina 

 Structura Plantației: Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Gris, Fetească Albă, 

Fetească Regală, Riesling Italian, Muscat Ottonel, Crâmpoşie, Cabernet Sauvingnon, 

Merlot, Fetească Neagră, Pinot Noir, Syrach, Rebo 

Crama Verde Babadag. Din anul 2005 au fost achizitionate și puse in functiune noi utilaje si 

echipamente performante, achizitionate prin proiecte realizate in cadrul Programului 

SAPARD, FEADR. 

 

Detalii despre cramă:        

 Adresa: Str. Ciucurovei, Nr. 6, Babadag, Județul Tulcea 

 Telefon: +40240561839 

 E-mail: ovidius.mercando@gmail.com  

 Site: www.crama-verde.ro  

 Anul înființării: 2003, proprietate privată 

 Suprafața Viticolă: 296 ha 

 IG: Colinele Dobrogei 

  DOC: Babadag 

  Structura Plantației: Aligote, Merlot, Fetească Regală, Burgund 

Stațiune de Cercetare-Dezvoltare pentru Vitiultură și Vinificație Murfatlar este situată în 

centrul viticol al podgoriei ce poartă același nume și care ocupa zona colinară centrala a 

județului Constanța. Incepand cu anul 1907 cultura vitei de vie a fost mai bine organizata prin 

infiintarea aici a primelor loturi experimentale. In august 1942, printr-o ordonanta a 

Ministerului Agriculturii si Domeniilor, pepiniera este trecuta in subordinea Institutului de 

Cercetari Agronomice sub denumirea de Statiune Experimentala Viticola Murfatlar. In 

perioada urmatoare viticultura Dobrogei a cunoscut importante prefaceri structurale, 

modernizandu-se plantatii vechi dar si infiintandu-se altele noi, caracteristice unei viticulturi 

intensive si de inalt randament.   

Detalii despre cramă:        

 Adresa: Calea București, Nr. 2, Murfatlar, Județul Constanța 

 Telefon: +40241234305 
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 E-mail: scv.murfatlar@gmail.com  

 Site: www.scvmurfatlar.ro  

 Anul înființării: 1907 

 Proprietari: Academia de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești 

  Suprafața Viticolă: 120 ha 

 IG: Colinele Dobrogei 

 DOC: Murfatlar 

 Structura Plantației: Pinot Gris, Columna, Sauvignon Blanc, Fetească Regală, 

Riesling Italian, Tămâioasă Românească, Muscat Ottonel, Chardonnay, Burgund, 

Pinot Noir, Fetească Neagră, Cabernet Sauvignon 

Crama Tulcea 

Detalii despre cramă:        

 Adresa: Babadag Nr. 172, Județul Tulcea 

 Telefon: 0740014188 

 E-mail: marianvasile16@yahoo.com  

 Anul înființării: 2009 

 Suprafața Viticolă:  400 ha 

 IG: Colinele Dobrogei 

 DOC: Sarica Niculițel 

 Structura Plantației: Merlot, Cabernet Sauvignon, Băbească Neagră, Burgund, Pinot 

Noir, Aligote, Riesling Italian, Muscat de Hamburg și Muscat de Adda 

Crama Frâncu 

Detalii despre cramă:        

 Adresa: Str. Decebal, Nr. 4, Adamclisi, Județul Constanța 

 Telefon: +407446103559 

 E-mail: office@vinecologic.ro  

 Site: www.vinecologic.ro  

 Anul înființării: 2010, proprietate privată 

 Suprafața Viticolă: 130 ha 

 DOC: Adamclisi 

 Structura Plantației: Cabernet Sauvignon, Syrah, Fetească Neagră, Pinot Noir, 

Chardonnay, Sauvignon Blanc 

Crama Darie. Visul proprietarului este să realizeze un vin extraordinar, din struguri cultivați și 

îngrijiți cum se cuvine, pe pământul românesc ce beneficiază de o poziție geografică 

privilegiată. În anul 2009 au început lucrările de plantare viticolă a 22 ha, teren în proprietate, 

existând de la început preocupare pentru obținerea unui produs de calitate superioară.  
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Detalii despre cramă:        

 Adresa: Str. Dunării, nr. 494 B, Loc.Topalu, JudețulConstanţa 

 Telefon: +40 744 434 172 

 E-mail: alexandru.darie@cramadarie.ro  

 Site: www.cramadarie.ro  

 Anul înființării: 2009/2013, proprietate privată 

 Suprafața Viticolă: 30 ha 

 IG: Colinele Dobrogei 

 Structura Plantației: Chardonnay, Shiraz, Cabernet Sauvignon, Merlot, Fetească 

Neagră, Sauvignon Blanc, Muscat Ottonel, Tămâioasă Românească, Fetească 

Regală 

Viticola Sarica Niculițel înseamnă tradiţia milenară, binecuvântată de soarele care 

îmbrăţişează dealurile Saricii si ale Niculitelului şi mângâiată de apropierea răcoroasă a 

Dunării. În cea mai veche podgorie a Dobrogei, cu soiurile sale alese şi nobile, vinul este o 

poveste despre binecuvântarea naturii şi despre pasiunea pentru desăvârşire. 

 

Detalii despre cramă:        

 Adresa: DN 22, Niculițel, Județul Tulcea 

 Telefon: +40 31 425 19 34 

 E-mail: viaviticola@viaviticola.ro  

 Website: www.viaviticola.ro 

 Anul înființării: 1958 a fost înființată GAS (Gospodarie Agricolă de Stat). Urmare a 

plantarilor masive din 1962-1968, a intervenit o comasare instituțională, fiind înființat 

IAS-ul, cu 1.100 ha în exploatare. Ulterior, în 1991, prin privatizarea IAS-ului, a fost 

înființată actuala plantație administrată astăzi de societatea Via Viticola - Sarica 

Niculițel. 

 Proprietari: 2N Comunications SRL 

  Suprafața Viticolă: 402 ha 

 IG: Colinele Dobrogei 

  DOC: Sarica Niculițel 

  Structura Plantației: Aligote, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Riesling de Rin, 

Fetească Albă, Fetească Regală, Pinot Gris, Muscat Ottonel, Fetească Neagră, 

Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Syrah și Merlot 

Crama Alira este o cramă boutique din Sud-Estul României, cu podgorii în zonele Aliman și 

Rasova, Dobrogea, județul Constanța, cu doar 80 ha și cu un vinificator francez de renume, 

îndrăgostit de România, Marc Dworkin. Activitatea cramei Alira este îndreptată spre crearea 

unor vinuri premium, deosebite, îmbinând tehnologiile moderne cu procedeele tradiționale, 

precum culesul manual și selecționarea atentă a strugurilor.  
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Detalii despre cramă:        

 Adresa: Str. Cochirleni, Nr. 1, Cernavodă, JudețulConstanța 

 Telefon: +40 21 637 22 73 

 Email: comenzi@alira.ro 

 Website: www.alira.ro  

 Anul înființării: 2006, proprietate privată 

 Suprafața viticolă: 80 ha 

 IG: Oltina 

 DOC: Terasele Dunării 

 Structura plantației: Merlot, Cabernet Sauvignon, Fetescă Neagră 

Domeniile Adamclisi se întind pe o suprafaţă de 126 ha în localitatea Adamclisi, în sud-

estul României. S-a selecţionat material săditor certificat EU furnizat de una dintre cele mai 

prestigioase pepiniere europene având în vedere, în special, clonele cu o productivitate 

scăzută. Înfiinţarea plantaţiilor de viţă-de-vie s-a realizat în primăvara anului 2008 şi, 

respectiv, 2009 cu soiuri nobile de struguri: Cabernet Sauvignon, Merlot şi Pinot Noir. 

 

Detalii despre cramă:        

 Adresa: Aleea Monumentului No. 1, Adamclisi, Județul Constanța 

 Telefon: 0213226648 

 Email: info@domeniileadamclisi.com  

 Website: www.domeniileadamclisi.com  

Familia Vlădoi. Crama propriu-zisă a fost amenajată în 1995, în centrul satului Siminoc și 

avea inițial o dotare destul de modestă. La sfârșitul anului 2009 s-a realizat modernizarea în 

baza unui proiect FEADR. 

Detalii despre cramă:        

 Adresa: Str. Murfatlar, nr. 14B, Sat Siminoc, Murfatlar, JudețulConstanța 

 Telefon: 0766539071 

 E-mail: vladoi_murfatlar@yahoo.com  

 Site: www.domeniulvladoi.ro  

 Anul înființării: 1990, proprietate privată 

 Suprafața Viticolă: 17 ha 

 IG: Colinele Dobrogei 

 DOC: Murfatlar 

 Structura Plantației: Cabernet Sauvignon, Merlot, Fetească Neagră, Shiraz, Riesling, 

Fetească Regală, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Muscat Ottonel, Pinot Gris, 

Tămâioasă Românească 



 

67 

 
 

Crama Rasova stârnește curiozitatea și interesul vizitatorilor prin calitatea vinurilor create, a 

oamenilor implicați în acest proiect, dar și a spațiului arhitectural inedit. Transparența 

întregului proces de vinificație este un argument în plus pentru vizitatorii curioși, dornici de a 

explora universul vinului de la Rasova.  

Detalii despre cramă:        

 Adresa: Dealul Vifor, Parcela 345, Cernavodă, Județul Constanța 

 Telefon: +40 720 737 777 

 E-mail: salut@cramarasova.ro 

 Site: https://cramarasova.ro/locul/  

 Anul înființării: 2015 

 Suprafața Viticolă: 47,5 ha 

 IG: Colinele Dobrogei 

 DOC: Murfatlar 

Domeniul Bogdan își propune pe termen lung să integreze agricultura sustenabilă 

biodinamică cu cele mai noi tehnologii de producere a vinului, pentru a ne atinge scopul: 

producerea unui vin excepțional. 

Detalii despre cramă:        

 Adresa: Sat Peștera, jud Constanța 

 Telefon: +40 765 777 177    

 E-mail: razvan@domeniulbogdan.ro  

 Site: https://domeniulbogdan.ro/  

 Anul înființării: 2011 

 Suprafața Viticolă: 153 

Crama Gabai s-a născut din dragoste pentru vinul de calitate. Situată în centrul Podișului 

Dobrogei, în apropiere de podgoria Murfatlar, pe o suprafață de 3 ha ce conferă viței de vie 

condiții favorabile de creștere, Crama Gabai respectă întru totul normele și procedurile 

europene de producere a vinului de calitate. 

Detalii despre cramă:        

 Adresa: Str. Complexului, nr. 30, Loc. Valu lui Traian, Județul Constanța   

 Telefon: +40 755 140 492 

 E-mail: office@cramagabai.ro 

 Anul înființării: 2014 

 Suprafața Viticolă: 3 

Crama Hamangia este o crama complet nouă, cu tehnologie modernă de vinificație cu o 

capacitate totală de 160 hl. Aceasta se află în imediata vecinatate a plantației de viță de vie. 

Detalii despre cramă:        
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 Adresa:  Str. 1 Decembrie, nr. 112, Loc. Baia, Județul Tulcea 

 Telefon: +40 763 661 539 

 E-mail: andrei.cramahamangia@gmail.com 

 Site: https://www.cramahamangia.ro/ 

 Anul înființării: 2016 

 Suprafața Viticolă: 45 

La Crama Viișoara există vinificatoare de vin alb, vinificatoare de vin roșu, bazine de 

păstrare plus alte vinificatoare dublu izolate (pentru stabilitate tartrică), baricule și sală de 

degustare. Fiecare bazin în parte este conectat printr-o supapă, la un tablou central, unde se 

poate comanda o anume temperatură potrivită pentru acel soi de vin din fiecare butoi de 

fermentare. 

Detalii despre cramă:        

 Adresa: Str. Crângului, nr. 291, sat Viișoara, comuna Cobadin, județul Constanța 

 Telefon: 0787327859 

 E-mail: cramaviisoara@yahoo.com 

 Site: https://www.cramaviisoara.ro/ 

 Anul înființării:  1998 

 Suprafața Viticolă: 206 

Crama Trantu  a beneficiat de investitii permanente in tehnologie, oameni si eticheta pentru 

a asigura premizele dezvoltarii de produse premium, incununarea eforturilor continue de 

pastrare si transmitere a unei traditii locale, vechi de 2000 de ani. 

Detalii despre cramă:        

 Adresa: Șos. Cochirleni Nr. 1, Cernavodă, Județul Constanța 

 Telefon: +40241237222 

 E-mail: vinexmurfatlar@yahoo.com  

 Site: www.vinexmurfatlar.ro  

 Anul înființării: 1993, proprietate privată 

 Suprafața Viticolă: 112 ha 

 IG: Colinele Dobrogei 

 DOC: Murfatlar-Cernavodă 

 Structura Plantației: Chardonnay, Pinot Gris, Pinot Noir, Fetească Neagră, Cabernet 

Sauvignon, Merlot, Muscat Ottonel, Sauvignon Blanc 

Crama Histria. Povestea Cramei Histria incepe cu o bucată de pământ, cu raze de soare și 

valurile mării, cu mâini bătătorite de trudă, de vreme rea sau bună, de vânt sau ploaie. 

Detalii despre cramă:        

 Adresa: Str. Gării, nr. 1, Cogealac, județul Constanța 
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 Telefon: 0723 237 870 

 E-mail: paul.fulea@cramahistria.ro 

 Site: https://cramahistria.ro/  

 Anul înființării: 2015 

 Suprafața Viticolă: 155 ha 

 

Casa Niculițel este proiectul a doi tineri, o ferma viticolă de 15 ha, amplasată la kilometrul 

zero al podgoriei Sărica-Niculițel care are în plantație soiurile Muscat Ottonel, Sauvignon 

blanc, Rkatiteli și Merlot. Aceasta are în derulare un program de investiții atât în ceea ce 

privește partea de vinificatie cât și partea de prezentare și degustare de vinuri. 

Detalii despre crama 

 Adresa: punctul Sarica, în extravilanul localității Niculițel, jud. Tulcea 

 Telefon: 0744551518/0746464035 

 E-mail: office@casaniculitel.ro 

 Site: www.casaniculitel.ro 

 Anul infiintarii: 2015 

 Suprafața viticola: 15 ha 

 DOC Sarica Niculitel 

 IG Colinele Dobrogei 

 

Crama Wine Pis Savor este o ferma de aprox. 15 ha aflată în localitatea Niculițel, care 

produce vinuri vrac și îmbuteliate. Are în plantație soiurile Muscat Ottonel, Riesling italian, 

Merlot, etc. Deține utilaje moderne atât în ceea ce privește viticultura cât și vinificația. 

 

Detalii despre crama: 

 Adresa: loc. Niculitel, jud. Tulcea 

 Telefon: 0752190734/0752206287 

 E-mail: ignatsorin@yahoo.com 

 Suprafața viticola: aproximativ 15 ha 

 DOC Sarica Niculitel 

 IG Colinele Dobrogei 

 

 

 

 

Regiunea Muntenia 
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Crama Domeniile Blaga este situată în podgoria Dealu Mare, în localitatea Finţeşti, Crama 

Domeniile Blaga produce anual între 150 şi 200 tone de vinuri de calitate albe şi roşii atent 

controlate, de la primii lăstari ai viţei de vie la strugurii copţi sortaţi şi prelucraţi în cramă, de 

la mustul dulce la vinul plin de caracter. 

Detalii despre cramă:        

 Adresa: Sat Fințeşti 435, Com. Năeni, Județul Buzău.  

 Telefon: +40 21 367 30 62 

 Email: info@domeniileblaga.ro  

 Website: www.domeniileblaga.ro  

 Anul înființării: 2010, proprietate privată 

 Suprafața viticolă: 40 ha 

 IG: Dealurile Munteniei 

 DOC: Dealu Mare 

 Structura plantației: Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Fetească Regală, 

Fetească Albă, Tămâioasă Românească 

Domeniile Franco-Române Săhăteni. Domeniul cu cele 45 de hectare plantate pe terenuri 

în pantă şi terase, împreună cu cramă de vinificatie se regăsesc în centrul regiunii Dealu 

Mare, unde climatul este foarte asemănător cu cel din regiunea Bourgogne din Franţa. 

Conversia plantației la viticultura ecologică a început în anul 2003, iar în 2006 a fost obţinut 

primul vin certificat bio din România. Tehnologia aplicată pe întreagă suprafaţă a domeniului 

este cultură bio-lunară.  

Detalii despre cramă:        

 Adresa: Str. Școlii Nr. 143, Săhăteni, Județul Buzău 

 Telefon: +40 238 594 303 

 Email: crama.dvfr@yahoo.com  

 Website: www.domeniilefrancoromane.com  

 Anul înființării: 1999, proprietate privată 

 Suprafața viticolă: 45 ha 

 IG: Dealurile Munteniei 

 DOC: Dealu Mare 

 Structura plantației: Chardonnay, Riesling, Fetească albă, Sauvignon blanc, 

Tămâioasă Românească, Pinot noir, Fetească neagră, Merlot. 

Crama Domeniile Săhăteni se află în mijlocul zonei viticole Dealu Mare, binecunoscută 

pentru calitatea strugurilor şi a producţiei viticole, pe dealurile care înconjoară Munţii Carpaţi, 

beneficiind de diferite tipuri de sol argilo-lutoase, cu substrat calcaros. 

 

Detalii despre cramă:        
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 Adresa: Com. Săhățeni, Județul Buzău 

 Telefon: +40 212 110 977 

 Email: crama@domeniilesahateni.com    

 Website: www.domeniilesahateni.com  

 Anul înființării: 2003, proprietate privată 

 Suprafața viticolă: 76 ha 

 IG: Dealurile Munteniei 

 DOC: Dealu Mare 

 Structura plantației: Fetească albă, Fetească Regală, Fetească Neagră, Tămâioasă 

Românească, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Riesling, Pinot Gris, Pinot Noir, Merlot, 

Cabernet Sauvignon, Syrah 

Domeniile Zorești au o activitate ce se desfasoara la inceputul celei mai mari podgorii din 

Romania- Podgoria Dealu Mare, inca din anul 1975. Sediul societatii se afla la 10 km de 

orasul Buzău, pe DN 10 Buzău-Brasov, in dreptul localitatii Vernesti. In anul 2006, 

conducerea societatii a investit in modernizarea fluxului de fabricatie, aliniind Crama conform 

standardelor Uniunii Europene. 

Detalii despre cramă:        

 Adresa: Vernești, Județul Buzău 

 Telefon: +40 238 511 372 

 Email: office@zoresti.ro     

 Website: www.zoresti.ro   

 Anul înființării: 2011, proprietate privată 

 Suprafața viticolă: 580 ha 

 IG: Dealurile Munteniei 

 DOC: Dealu Mare – Zorești  

 Structura plantației: Pinot Gris, Sauvignon Blanc, Riesling Italian, Chardonnay, 

Muscat Ottonel, Muscat Bianco, Fetească Albă, Fetească Regală, Grasă, Tămâioasă 

Românească, Busuioacă de Bohotin, Fetească Neagră, Cabernet Franc, Cabernet 

Sauvignon, Shiraz, Merlot, Pinot Noir 

Crama LacertA Winery deţine 82 de hectare cu viţă de vie în podgoria Dealu Mare, una 

dintre cele mai importante regiuni viticole din ţară și cea mai bună podgorie pentru obținerea 

de vinuri roșii. Vinurile LacertA sunt păstrate în condiții strict controlate în crama inaugurată 

în 2011.  

Detalii despre cramă:        

 Adresa: Loc. Fințești, 434, Județul Buzău 

 Telefon: +40 378 600 244 

 Email: office@lacerawinery.ro  

 Site: www.lacertawinery.ro  
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 Anul înființării: 2006, proprietate privată 

 Supafața viticolă: 82 ha 

 DOC: Dealu Mare 

 Structura plantației: Fetească Albă, Chardonnay, Saubignon Blanc, Muscat Ottonel, 

Pinot Gris, Rhein Riesling, Fetească Neagră, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Shiraz, 

Merlot, Blaufraenkisch 

Crama Nomibo din satul Greceanca de pe dealul Istrița, din podgoria Dealu Mare, a fost 

înființată în anul 2007, pentru a preluca rodul a cinci hectare de viță de vie. 

Detalii despre cramă:        

 Adresa: Sat Greceanca, nr. 517, Comuna Breaza, Județul Buzău  

 Telefon: +40 721 541 091 

 E-mail: info@istritagolfcommunity.ro    

 Website: www.istritagolfcommunity.ro  

 Anul înfiinţării: 2007, proprietate privată 

 Supafața viticolă: 10 ha 

 DOC: Dealu Mare 

 Structura plantației: Fetească Albă, Chardonnay, Tămâioasă Românească, Merlot, 

Pinot Noir, Fetească Neagră, Cabernet Sauvignon 

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Vitiultură și Vinificație Pietroasa– filială a 

Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București din anul 2005, își 

desfășoară activitatea în două sectoare de bază: cercetare și dezvoltare. 

Detalii despre cramă:        

 Adresa: Comuna Pietroasele, Județul Buzău  

 Telefon: +40 238 512 317 

 E-mail: scdvvpietroasa@yahoo.com     

 Website: www.pietroasaveche.ro   

 Anul înfiinţării: 1893 

 Supafața viticolă: 203 ha 

 IG: Dealurile Munteniei 

 DOC: Pietroasa 

 Structura plantației: Fetească Regală, Fetească Albă, Tămâioasă Românească, 

Busuioacă de Bohotin, Burgund, Fetească Neagră, Riesling Italian, Cabernet 

Sauvignon, Merlot, Grasă de Cotnari, Pinot Noir, Băbească Neagră, Alb aromat 

Crama La Butoaie se află la vreo 25 km de Buzău, în localitatea Pietroasele, la numărul 

461, pe renumitul deal cu vii Istrița. Locația seamănă oarecum cu un camping, doar că 

banalele căsuțe din lemn au fost înlocuite cu budane, niște butoaie imense, foarte îmbietoare 

mai ales după o vizită prelungită în cramă. 
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Detalii despre cramă:        

 Adresa: Pietroasele nr. 461, Județul Buzău  

 Telefon: 0744 938 038 

 E-mail: pensiune_la_butoaie@yahoo.com 

 Website: http://www.labutoaie.ro 

Statistici privind cramele în Regiunea Sud-Est57 

Din cele 59 de crame care se află în Regiunea Sud-est cele mai multe se află în județul 

Vrancea, urmat fiind de județul Constanța cu 15 crame.  

Număr crame în județele din Regiunea Sud-Est 

Județ Nr. crame pe județ 

Vrancea 19 

Galați 8 

Tulcea 8 

Constanța 15 

Buzău 8 

Total 59 

 

Cele mai vechi crame din Regiunea Sud-Est 

Nr. Crt. Crama  Județul  Anul înființării 

1.  Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru 

Vitiultură și Vinificație Pietroasa 

Buzău 1893 

2.  Stațiune de Cercetare-Dezvoltare pentru 

Vitiultură și Vinificație Murfatlar 

Constanța 1907 

3.  Domeniile Nicorești 1936 Galați 1936 

4.  Cramele Vincon Vrancea 1949, privatizat 

în 1999 

5.  Crama Ostrov Constanța 1958 

6.  Viticola Sarica Niculițel Tulcea 1958  

7.  Stațiune de Cercetare-Dezvoltare pentru 

Vitiultură și Vinificație Bujoru 

Galați 1977 

8.  Crama Bujoru Galați 1980 

 

 

                                                           

57 Tabele elaborate de autorii studiului din informațiile disponibile.  
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Cele mai mici crame dupa suprafață 

Nr.crt. Crama  Județul  Suprafata viticola (exprimată 

în HA) 

1.  Crama Gabai Constanţa  3 

2.  Crama Clos des 

Colombes 

Constanța 4 

3.  Nicoară și fiul Vrancea 4,18 

4.  Nomibo Buzău 5 

5.  Casa de Vinuri Vingex Vrancea 12 

 

Cele mai mari crame după  suprafață 

Nr.crt. Crama  Judetul  Suprafata viticola 

(exprimată în HA) 

1.  Cramele Vincon Vrancea 1500 

2.  Crama Ostrov Constanța 1300 

3.  Senator Wine Vrancea 850 

4.  Viticola Sarica Niculițel Tulcea 883 

5.  Domeniile Zorești Buzău 580 

  

Capitolul VI: Analiza evoluției producției de vinuri 

Suprafețe de culturi cu vița-de-vie  

La nivelul sectorului vitivinicol european, în ceea ce privește suprafața cultivată cu viță de vie 

România se află pe locul 5, ea înregistrând 6% din suprafața totală cultivată cu viță de vie din 

Europa, potrivit datelor Eurostat58. 

Spania deține cea mai mare suprafață cultivată cu viță de vie (941.000 de hectare, adică 

30% din totalul UE), urmată de Franța (803.000 ha - 25%), Italia (610.000 ha - 19%) 

Portugalia (199.000 ha - 6%) și România (aprox. 184.000 în 2017, respectiv tot 6%) 

De asemenea, aceleași date arată că România deține cel mai mare număr de podgorii din 

Uniunea Europeană. Această cifră reprezintă nu mai puțin de 36% din totalul acestora, la 

nivel european.  Totuși, cea mai mare suprafață medie a unei podgorii este înregistrată în 

Franța, unde o astfel de unitate ocupă 10,5 hectare. La polul opus se află România, unde 

suprafața medie a unei podgorii este de doar 0,2 hectare. 

                                                           

58
 
După Comunicatul Comisiei Europene din 04.04.2017- 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7964277/5-04042017-BP-EN.pdf/149e5e9a-4ae6-466b-baec-
0273fe0c08a4 
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Un alt aspect reliefat de datele analizate evidențiază faptul că doar 27,7% din suprafața 

totală ocupată de podgoriile din România este dedicată producerii de vinuri de calitate 

superioară.  

Pentru a avea o imagine cât mai clară privind suprafețele de vie din România și situația 

existentă în Regiunea Sud-Est, situația actuală a producției de  pe baza datelor disponibile la 

Institutul Național de Statistică și în alte rapoarte de specialitate. 

Suprafața viilor pe rod
59

 – Evoluție din 2010 până în 2018* 

Regiuni 

ANI  

Anul 

2010 

Anul 

2011 

Anul 

2012 

Anul 

2013 

Anul 

2014 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

Unitate de măsură: HA  

TOTAL 176991 176616 178654 178378 176675 178118 178151 177255 177497 

NV 6566 6557 7256 7463 7433 7562 7514 7672 7373 

CENTRU 4406 4842 4722 4828 5592 5630 6005 5698 5900 

NE 26690 28952 27121 28420 28790 30387 29874 29980 31815 

SE 72163 69414 69978 69413 67295 66552 67645 66820 65855 

S-MUN 27449 27858 28208 29341 28607 28373 27376 27326 27046 

B- IF 1466 1465 1430 1388 1384 1382 1359 961 861 

VEST 5278 4161 4610 4888 5560 5472 5288 6050 5826 

SV OLT 32973 33367 35329 32637 32014 32760 33090 32748 32821 

*Suprafața cultivată cu plantații de vii, pe rod reprezintă suprafața plantată în ogor propriu, cu 

viță de vie altoită și hibridă, pe rod.  

Viile pe rod - plantațiile de vita de vie care intra pe rod, după 3 ani de la plantare; acestea 

cuprind vii altoite (nobile), cu soiuri de struguri destinați vinificării și soiuri pentru struguri de 

masa si plantații de viță de vie cu hibrizi producători direcți (soiuri autohtone sau importate, 

care se cultivă pe rădăcini proprii), inclusiv din grădinile familiale. 

                                                           

59 Date preluate din baza Tempo INS: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 
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Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, România avea în 2018, 177497 

ha de suprafață de vie pe rod, din care cea mai mare parte 37% se află în Regiunea Sud-

Est, mai precis 65855 ha. 
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Între anii 2010-2018, la nivelul României suprafața viei pe rod a avut o tendință de creștere 

în timp ce în Regiunea Sud-Est, tendința a fost descrescătoare.  

 

 

Suprafața viilor altoite pe rod60 - Evoluție din 2010 până în 2018 

Regiuni 
Anul 

2010 

Anul 

2011 

Anul 

2012 

Anul 

2013 

Anul 

2014 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

TOTAL 90049 88047 89735 89735 90019 92495 92697 91590 92160 

NV 596 660 556 665 750 881 869 1028 962 

CENTRU 3485 4038 3785 3936 4689 4734 5149 4829 5056 

NE 11982 12835 11374 11607 12318 14118 13614 13666 14963 

SE 52171 48709 50166 50222 48430 48109 49222 48239 47067 

S-MUN 7539 7856 8261 9341 9226 8986 8022 7875 8631 

                                                           

60 Date preluate din baza Tempo INS - http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 
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B- IF 4 8 2 2 6 2 2 2 5 

SV OLT 10105 10101 11193 9308 9388 10540 10898 10602 10328 

VEST 4167 3840 4398 4654 5212 5125 4921 5349 5148 
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În ceea ce privește suprafața viilor altoite pe rod, suprafața lor la nivelul României este de 

92160 ha, dintre care peste jumătate se află în Regiunea Sud-Est. Deși tendințele sunt tot de 

descreștere la nivelul Regiunii, aceasta are 51% dintre suprafețele viilor altoite din România.  

Suprafața viilor hibride pe rod61 - Evoluție din 2010 până în 2018 

Regiuni 
Anul 

2010 

Anul 

2011 

Anul 

2012 

Anul 

2013 

Anul 

2014 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

TOTAL 86942 88569 88919 88643 86656 85623 85454 85665 85336 

NV 5970 5897 6700 6798 6683 6681 6645 6644 6411 

CENTRU 921 804 937 892 903 896 856 869 844 

NE 14708 16117 15747 16813 16472 16269 16260 16314 16853 

SE 19992 20705 19812 19191 18865 18443 18423 18581 18788 

S-MUN 19910 20002 19947 20000 19381 19387 19354 19451 18414 

B- IF 1462 1457 1428 1386 1378 1380 1357 959 856 

                                                           

61 Date preluate din baza Tempo INS - http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 
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SV OLT 22868 23266 24136 23329 22626 22220 22192 22146 22493 

VEST 1111 321 212 234 348 347 367 701 678 

 

De asemenea, referitor la suprafața viilor hibride pe rod, trebuie evidențiat că Regiunea Sud-

Est se află pe locul II între regiuni, deși la nivel național are suprafața cea mai mare de vie. 

Județele SE: Suprafața viilor pe rod62 

Județe 

ANI  

Anul 

2010 

Anul 

2011 

Anul 

2012 

Anul 

2013 

Anul 

2014 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

  

Hectare 

 

Regiunea 

SUD-EST 72163 69414 69978 69413 67295 66552 67645 66820 65855 

Brăila 4427 4175 2229 2760 2926 2515 2826 2665 2765 

Buzău 10922 11577 14567 14352 13735 14156 14466 14223 13880 

Constanța 10379 7540 7027 7475 7837 7236 7238 6634 7024 

Galați 13845 13762 13932 12218 11242 11721 11804 12202 12079 

Tulcea 7086 6861 7310 7257 7764 6657 7135 6741 6340 

Vrancea 25504 25499 24913 25351 23791 24267 24176 24355 23767 

 

La nivelul suprafețelor viilor pe rod, județul Vrancea deține 36% dintre acestea, urmată de 

Galați cu 18% și Buzău cu 21%. În perioada 2010-2018, suprafețele cultivate cu vie pe rod 

au scăzut în toate județele, cu excepția județului Buzău. La nivelul județului Constanța s-a 

remarcat o creștere de la anul 2017 la 2018. 

                                                           

62
 
Date preluate din baza Tempo INS - http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 
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Județele SE: Suprafața viilor altoite pe rod63 

Județe 
Anul 

2010 

Anul 

2011 

Anul 

2012 

Anul 

2013 

Anul 

2014 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

Regiunea 

SUD-EST 52171 48709 50166 50222 48430 48109 49222 48239 47067 

Brăila 522 512 642 787 890 723 1022 849 980 

Buzău 7754 7691 9351 8789 8376 8858 9172 8829 8570 

Constanța 9142 5893 5593 6181 6616 5894 5976 5259 5508 

Galați 6816 6935 6997 6427 5697 6292 6428 6812 6398 

Tulcea 5284 5032 5524 5523 5897 4913 5342 4978 4781 

Vrancea 22653 22646 22059 22515 20954 21429 21282 21512 20830 

 

                                                           

63 Date preluate din baza Tempo INS - http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 
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Referitor la suprafața viilor altoite pe rod, la nivelul Regiunii Sud-Est, județul Vrancea deține 

44% din toată suprafața regiunii, urmată de Buzău și Galați, cu 18%, respectiv 14%. 

Dobrogea deține prin cele două județe, Constanța și Tulcea 22% din suprafața viilor altoite 

pe rod. 

 

Județele SE: Suprafața viilor pe rod – sector privat64 

Județe 
Anul 

2010 

Anul 

2011 

Anul 

2012 

Anul 

2013 

Anul 

2014 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

Sector privat 

TOTAL 175798 174846 176933 176589 174905 176419 176824 175781 175662 

SUD-EST 71641 68794 68989 68277 66187 65678 66839 66082 65096 

                                                           

64 Date preluate din baza Tempo INS - http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 
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Brăila 4427 4175 2229 2760 2926 2515 2826 2665 2765 

Buzău 10798 11460 14446 14221 13604 14025 14303 14065 13722 

Constanța 10277 7434 7027 7338 7700 7099 7101 6497 6866 

Galați 13611 13387 13463 11681 10885 11358 11402 11863 11740 

Tulcea 7058 6860 7263 7257 7613 6657 7135 6741 6340 

Vrancea 25470 25478 24561 25020 23459 24024 24072 24251 23663 

din care: Exploatații agricole individuale 

TOTAL 
149057 153307 153511 152537 147587 152219 151394 151517 149025 

SUD-EST 55058 56695 55961 54534 52933 55224 55257 55681 54514 

Brăila 4027 4127 2042 2111 2248 2284 2284 2284 2259 

Buzău 10085 10965 13867 13593 12453 13232 13233 12646 12600 

Constanța 1630 1717 1727 1778 1798 1808 1808 1819 1833 

Galați 12964 12654 12828 10817 10113 10779 10777 11171 10868 

Tulcea 3270 4137 4166 4267 5133 5443 5442 5640 5329 

Vrancea 23082 23095 21331 21968 21188 21678 21713 22121 21625 

 

Trebuie precizat că suprafețele cultivate cu vie pe rod sunt în cea mai mare parte private, 

mai precis exploatații agricole individuale.  

RO: Producția de struguri65* 

Regiuni 

Ani 

Anul 

2010 

Anul 

2011 

Anul 

2012 

Anul 

2013 

Anul 

2014 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

UM: Ha 

Struguri de masă 

NORD-VEST 99 104 67 71 91 111 82 86 79 

CENTRU 1 4 62 66 6 5 0 0 12 

NORD-EST 619 482 483 454 440 421 413 420 438 

SUD-EST 7488 6623 6537 6312 5311 5143 5234 5400 4903 

SUD-

MUNTENIA 481 462 669 385 462 351 419 334 290 

BUCUREȘTI - 

ILFOV 0 3 2 2 6 2 2 2 0 

SUD-VEST 

OLTENIA 436 419 514 520 517 511 529 416 378 

VEST 447 355 366 240 350 242 239 221 236 

Struguri de vin   

NORD-VEST 6467 6453 7189 7392 7342 7451 7432 7586 7294 
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Date preluate din baza Tempo INS - http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 
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CENTRU 4405 4838 4660 4762 5586 5625 6005 5698 5888 

NORD-EST 26071 28470 26638 27966 28350 29966 29461 29560 31378 

SUD-EST 64675 62791 63441 63101 61984 61409 62411 61420 60952 

SUD-

MUNTENIA 26968 27396 27539 28956 28145 28022 26957 26992 26756 

BUCURESTI - 

ILFOV 1466 1462 1428 1386 1378 1380 1357 959 861 

SUD-VEST 

OLTENIA 32537 32948 34815 32117 31497 32249 32561 32332 32444 

VEST 4831 3806 4244 4648 5210 5230 5049 5829 5590 

*Producția de struguri reprezintă cantitatea de struguri obținută de pe suprafața cultivată cu plantații 

de viță de vie pe rod, plantații de vii altoite, pe rod si plantații de vii hibride, pe rod, inclusiv din 

grădinile familiale. Viile pe rod - plantațiile de viță de vie de la care se obțin producții. 
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În ceea ce privește producția de struguri, 77% din suprafața de producție pentru strugurii de 

vin se află în Regiunea Sud-Est, iar 36% din cea pentru strugurii de vin.  

 

 

 

Referitor la împărțirea pe județe la nivelul Regiunii, 71% din suprafața pentru strugurii de 

masă și 33% pentru strugurii de vin se află în Vrancea. 

Producția de struguri și de vin. Stocuri 

Stocul de vinuri din România este foarte divers. Acest lucru se datorează faptului că suma 

suprafețelor ocupate de primele 10 soiuri din România se ridică la aproximativ o treime din 

suprafața totală a viței de vie. Mai mult, niciunul dintre aceste soiuri de vârf nu reprezintă mai 

mult de 7% din suprafața totală. România, Italia, Grecia, Ungaria și Portugalia au crescut 

cele mai multe soiuri locale, majoritatea fiind specific locale. Schema de distribuție în fiecare 
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dintre aceste țări este total unică și niciunul dintre principalele soiuri de viță de vie nu 

reprezintă mai mult de 10% din suprafața viticolă națională66.  

Volumul producției de struguri67 

Regiuni 

  

Anul 

2010 

Anul 

2011 

Anul 

2012 

Anul 

2013 

Anul 

2014 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

  

Tone Tone Tone Tone Tone Tone Tone Tone Tone 

TOTAL 740118 879487 746385 991559 783690 798765 736892 1067120 1144305 

NORD-VEST 20759 29329 30160 35062 37104 41345 32581 38348 45825 

CENTRU 21054 28343 19807 31276 35603 26702 29631 42431 49355 

NORD-EST 122965 151373 111715 155116 140452 148768 133840 176055 206490 

SUD-EST 353562 393218 334386 425900 335486 345508 327282 435878 484289 

SUD-

MUNTENIA 85539 107413 96743 147308 98580 103000 84829 145740 128606 

BUCURESTI 

- ILFOV 5350 6018 5368 8185 4326 4387 4105 5040 4721 

SUD-VEST 

OLTENIA 108537 143227 125828 162052 103802 102234 95559 184684 178816 

VEST 22352 20566 22378 26660 28337 26821 29065 38944 46203 

 

 

 

                                                           

66 Distribution of the world’s grapevine varieties – Focus OIV 2017, pag 49 - 

http://www.oiv.int/public/medias/5888/en-distribution-of-the-worlds-grapevine-varieties.pdf  
67 Date preluate din baza Tempo INS - http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 
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Producția totală de struguri 2018- Tone 

Regiunea NORD-VEST Regiunea CENTRU Regiunea NORD-EST 
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Producția totală de struguri a crescut în perioada 2010-2018, în Regiunea Sud-Est existând 

42% din producția totală de struguri a României, mai precis 82% din strugurii de masă și 

40% din strugurii de vin. 

 

 

 

Situația producției de struguri la nivelul județelor din Regiunea Sud-Est68 

 

                                                           

68 Datele au fost prelucrate de autori după datele din baza Tempo INS - http://statistici.insse.ro:8077/tempo-

online/#/pages/tables/insse-table 
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Dobrogea, prin Constanța și Tulcea, deține 10% din producția de struguri de masă și 20% 

din producția de struguri de vin. 

Producția medie de struguri la hectar69* 

*Producția medie de struguri reprezintă cantitatea de struguri obținută pe unitatea de suprafață, 

exprimată în kg/ha. 

 

Regiuni și Ani  

                                                           

69 Date preluate și prelucrate din baza Tempo INS - http://statistici.insse.ro:8077/tempo-

online/#/pages/tables/insse-table 
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județe Anul 

2010 

Anul 

2011 

Anul 

2012 

Anul 

2013 

Anul 

2014 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

Kg/Ha 

Struguri de 

masă 4182 4980 4178 5559 4436 4484 4136 6020 6447 

NORD-VEST 3162 4473 4157 4698 4992 5467 4336 4998 6215 

CENTRU 4778 5854 4195 6478 6367 4743 4934 7447 8366 

NORD-EST 4607 5228 4119 5458 4878 4896 4480 5872 6490 

SUD-EST 4899 5665 4778 6136 4985 5192 4838 6523 7354 

Brăila 3406 4022 3664 4568 3214 3546 3959 5658 5617 

Buzău 3487 5275 4480 6139 4964 5211 4676 5889 7125 

Constanța 3906 6727 5831 7234 4824 5365 4155 8763 7592 

Galați 4125 4883 2661 4798 4311 4251 4126 5554 6115 

Tulcea 5827 5799 5093 6191 4899 4563 4098 5868 5690 

Vrancea 6331 6182 5848 6609 5615 5926 5809 7044 8693 

SUD-

MUNTENIA 3116 3856 3430 5021 3446 3630 3099 5333 4755 

BUCUREȘTI - 

ILFOV 3649 4108 3754 5897 3126 3174 3021 5245 5484 

SUD-VEST 

OLTENIA 3292 4292 3562 4965 3242 3121 2888 5640 5448 

VEST 4235 4943 4854 5454 5097 4901 5496 6437 7931 

Struguri de vin 5055 5649 4702 5905 5179 5150 4873 6449 7180 

NORD-VEST 4520 4583 4255 5558 5067 4755 4287 4577 5654 

CENTRU 5013 6045 4378 6723 6776 5040 5222 7713 8718 

NORD-EST 5527 5781 4535 5394 5431 5021 4935 5849 6672 

SUD-EST 5305 6069 5153 6304 5463 5709 5293 6787 7775 

Brăila 5159 5104 4372 4812 3378 4414 5369 6826 5374 

Buzău 2951 5410 4843 5942 5773 6061 5375 6013 7667 

Constanța 3911 7228 5865 7206 4808 5432 4091 9383 7344 

Galați 4420 5009 1789 4830 4456 4363 4180 5550 6115 

Tulcea 6292 5927 5778 5928 5518 5048 4472 5857 5702 

Vrancea 6713 6369 6037 6763 5894 6231 6134 7075 9032 

SUD-

MUNTENIA 3859 4743 3631 5081 3931 4358 3745 5948 6234 

BUCUREȘTI - 

ILFOV 4750 4875 4000 5500 6167 8500 5500 5500 4600 

SUD-VEST 

OLTENIA 4358 4333 3686 5103 3809 3609 3259 5567 4771 

VEST 4530 4964 4923 5483 5195 4987 5652 6639 8421 
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În tabelul de mai sus se arată că producția medie de struguri la hectar atât în ceea ce 

privește strugurii de masă, dar și cei de vin este mai mare în Regiunea Sud-Est decât cea la 

nivelul țării, Vrancea fiind județul cu cea mai mare producție medie din Regiune. 

Producția total de vin în perioada 2008-2018- UM – mii hl70 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

5369,2 4957,4 3287,2 4058,2 3310,6 5113,3 3750,0 3627,6 3.303,7 4.264,1 5.088,1 

 

 

La nivelul României, producția totală de vin a crescut din 2009. Potrivit estimărilor 

preliminare ale Organizației Internaționale a Viei și Vinului (OIV), România a avut o producție 

de vin de 4,9 milioane hectolitri în 2019, în scădere cu 4% față de anul anterior71.   

 

 

 

Producția de vin din soiuri nobile, pe culoare, în 201872 

Regiunea viticolă Vin nobil - mii hl 

                                                           

70 Date operative MADR - https://www.madr.ro/horticultura/viticultura-

vinificatie.html?tmpl=component&print=1&fbclid=IwAR2-rQqKpY1j2hjZ-WzbsM-qu_RqP-
JBflSypiBhPwv4qo52IcVo_kTj1vs 
71

 
Euractiv- Producția de vin a României a scăzut cu 4% în 2019, 02.11.2019 - 

https://www.euractiv.ro/agricultura/productia-de-vin-a-romaniei-a-scazut-cu-4-in-2019-16443 
72

 
Date operative MADR - https://www.madr.ro/horticultura/viticultura-

vinificatie.html?tmpl=component&print=1&fbclid=IwAR2-rQqKpY1j2hjZ-WzbsM-qu_RqP-
JBflSypiBhPwv4qo52IcVo_kTj1vs 
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Total Vin alb Vin roze Vin roșu 

Podişul Transilvaniei 367,4 350,8 7,7 9,0 

Dealurile Moldovei 1658,4 1189,1 33,9 435,5 

Dealurile Munteniei şi 

Olteniei 
870,6 384,4 132,1 354,0 

Dealurile Banatului 218,6 121,6 37,4 59,6 

Dealurile Crişanei şi 

Maramureşului 
67,1 44,4 3,5 19,2 

Colinele Dobrogei 181,4 95,0 26,9 59,5 

Terasele Dunării 1,9 1,9 0,0 0,1 

Nisipuri şi Alte Terenuri 

Favorabile din Sudul Ţării 
4,5 2,5 0,0 2,0 

TOTAL 3369,9 2189,7 241,5 938,8 
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În ceea ce privește producția de vin nobil, de calitate superioară, cea mai mare producție la 

nivelul României și fiecărei regiuni viticole în parte este cea de vin alb, apoi de vin roșu și 
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roze. Vinul alb și roșu se produce în cea mai mare proporție în regiunea viticolă Dealurile 

Moldovei, iar cel roze în regiunea Dealurile Munteniei și Olteniei. În Colinele Dobrogei se 

produce 5% din vinul nobil, mai mult de jumătate fiind vin alb. De asemenea, 11% din vinul 

roze se produce în Dobrogea. 

 

Producţia de vin din soiuri nobile pe categorii de calitate şi regiuni viticole în 201873 

Regiunea viticolă Total, 

mii hl 

Vinuri cu 

DOC 

Vinuri cu 

IG 

Vinuri 

varietale 

Vinuri fără 

DOC şi fără 

IG 

Podişul Transilvaniei 367,4 246,1 36,6 0,3 84,5 

Dealurile Moldovei 1658,4 426,7 139,2 43,8 1048,7 

Dealurile Munteniei şi 

Olteniei 870,6 223,8 30,3 18,1 598,4 

Dealurile Banatului 218,6 110,3 1,6 77,5 29,2 

Dealurile Crişanei şi 

Maramureşului 67,1 21,2 18,0 2,5 25,4 

Colinele Dobrogei 181,4 86,2 38,3 8,4 48,5 

                                                           

73 Date operative MADR - https://www.madr.ro/horticultura/viticultura-

vinificatie.html?tmpl=component&print=1&fbclid=IwAR2-rQqKpY1j2hjZ-WzbsM-qu_RqP-
JBflSypiBhPwv4qo52IcVo_kTj1vs 
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Terasele Dunării 1,9 0,0 1,7 0,0 0,3 

Nisipuri şi Alte Terenuri 

Favorabile din Sudul Ţării 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5 

TOTAL 3369,9 1114,3 265,6 150,5 1839,5 

 

 

Principalele soiuri nobile de struguri pentru vin înregistrate în cultură în anul 201874 

Soiul  Suprafaţa (ha)  Ponderea (%)  

Fetească Regală 14.010 15,50 

Merlot 11.901 13,17 

Fetească Albă 9.298 10,29 

Amestec soiuri nobile 5.288 5,85 

Riesling Italian  6.429 7,11 

Aligote 4.187 4,63 

Sauvignon 5.455 6,03 

Cabernet Sauvignon 5.474 6,06 

Muscat Ottonel 4.229 4,68 

Băbească Neagră 2.638 2,92 

                                                           

74 Date operative MADR - https://www.madr.ro/horticultura/viticultura-
vinificatie.html?tmpl=component&print=1&fbclid=IwAR2-rQqKpY1j2hjZ-WzbsM-qu_RqP-JBflSypiBhPwv4qo52IcVo_kTj1vs  
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Fetească Neagră 2.950 3,26 

Roşioară 1.994 2,21 

Altele 16.538 18,30 

Total 90.391 100 

Principalele soiuri nobile produse sunt Fetească Regală, Merlor și Fetească Albă în 2018. Se 

poate observa o evoluție pozitivă de la an la an a cultivării viei nobile și a producției de vinuri 

de calitate.  

 

Situația stocurilor pe categorii de vinuri poate fi urmărită în Anexele IV și V, în care se poate 

observa tendința vânzărilor în mod special spre piața internă și mai puțin spre export, ceea 

ce impune câteva măsuri pentru încurajarea exporturilor de vinuri. De asemenea, variațiile 

dintre stocurile finale și cele inițiale nu sunt semnificative. 

 

 

 

 

Consumul de vinuri - Piața internă. Top state în care România face export 
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Consumul mediu anual de vin pe locuitor 75* 

*Consumul (disponibilul de consum) mediu anual de produse alimentare, pe locuitor, în 

unități fizice, reprezintă cantitatea dintr-un produs sau grupă de produse agroalimentare 

(primare sau prelucrate) consumată de un locuitor, în perioada de referință, indiferent de 

sursa de aprovizionare (comerț cu ridicata, comerț cu amănuntul, restaurante, cantine, 

producția proprie etc.) precum și de locul unde se consuma (gospodarii individuale, 

restaurante, cantine, cofetarii, gospodarii instituționale etc.). Consumul mediu anual de 

băuturi (disponibilul de consum), pe locuitor reprezintă cantitățile de băuturi alcoolice și 

nealcoolice, consumate de un locuitor, in perioada de referință, indiferent de sursa de 

aprovizionare (comerț cu ridicata, comerț cu amănuntul, restaurante, cantine, producția 

proprie etc.) si de locul unde se consuma (gospodarii individuale, restaurante, cantine, 

cofetarii, gospodarii instituționale etc). Consumul mediu de alcool, pe locuitor reprezintă 

cantitatea de băuturi alcoolice distilate (spirtoase), vinuri si bere, in echivalent alcool 100%, 

consumata de un locuitor in perioada de referință. 

Potrivit datelor INS76, consumul mediu de vin în 2017 a fost de 21,8 litri, iar pentru populația 

peste 15 ani a fost de 25,8 litri. Consumul mediu de vin pe locuitor din 2017 a crescut cu 

21% față de anul 2016. 

În rapoartele OIV, se află pe locul 13 la consumul de vinuri, cu aproape 4,5 mil. Hl. 

 

 

 

 

 

 

Topul țărilor importatoare de vin românesc77 

                                                           

75
 
Date preluate și prelucrate din baza Tempo INS - http://statistici.insse.ro:8077/tempo-

online/#/pages/tables/insse-table 
76

 
Consumul de băuturi în anul 2017, Institutul Național de Statistică - 

http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/consumul_de_bauturi_in_anul_2017_0.pdf 
77 STATE OF THE VITIVINICULTURE WORLD MARKET State of the sector in 2018, aprilie 2019, 

http://www.oiv.int/public/medias/6679/en-oiv-state-of-the-vitiviniculture-world-market-2019.pdf 

Principalele 

produse 

alimentare si 

bauturi 

Unitati de 

masura 

Ani 

Anul 

2010 

Anul 

2011 

Anul 

2012 

Anul 

2013 

Anul 

2014 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Vin si produse din 

vin 
Litri 

22,2 21,3 21,1 21,7 22,6 19 18 21,8 
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85.8% dintre exporturile totale de vinuri din România se duc spre primele 10 state din figura 

de mai sun. Pe primele locuri la exportul de vin românesc se află Regatul Unit al Marii 

Britanii și Irlandei de Nord, urmată de Germania, China și Spania. 

Exporturile de vin românesc pe primele zece țări de 

Regatul Unit al 
Marii Britanii și al 
Irlandei de Nord 

29% 

Germania 
21% Olanda 

13% 

China 
10% 

Spania 
8% 

Italia 
6% 

Polonia 
5% 

S.U.A. 
4% 

Estonia 
2% 

Canada 
2% 

Exporturile de vin românesc- Top 10 țări de destinație, 2018 (%) 
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destinație, 2018 (%) 

Regatul Unit al Marii 

Britanii și al Irlandei de 

Nord 29% 

Germania 21% 

Olanda 13% 

China 10% 

Spania 8% 

Italia 6% 

Polonia 5% 

S.U.A. 4% 

Estonia 2% 

Canada 2% 

Capitolul VII: Tendințele vânzărilor de vinuri 

Situația exporturilor vinurilor 

În vederea obținerii unei imagini clare privind situația vânzărilor de vinuri românești, autorii 

au analizat, prelucrat și preluat date operative ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale, cât și date ale Institutului Național de Statistică. Unul dintre impedimentele obținerii 

unor statistici coerente este lipsa informațiilor privind comerțul vitivinicol, mai ales a unei 

imagini specifice pentru situația din Regiunea Sud-Est. 

Schimburile comerciale cu vinuri (NC 2204) în perioada 2011-201878 

 An 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 Valoare 
mii 

to 

mil. 

€ 

mii 

to 

mil. 

€ 

mii 

to 

mil. 

€ 

mii 

to 

mil. 

€ 

mii 

to 

mil. 

€ 

mii 

to 

mil. 

€ 

mii 

to 

mil. 

€ 

mii 

to 

mil. 

€ 

 

IMPORT, 

din care 

UE 

90,7 50,5 54,5 41,9 36,7 38 34,1 33,2 50,7 42,4 50,2 47,4 47,7 55,5 38,7 62,6 
 

85,8   41,3   23,4   25,8   41,6   39,9   34,6   24,0    

EXPORT, 
10,4 14,4 11,4 15,9 10,4 16,5 10,5 18,0 13,8 22,3 12,8 20,4 15,9 24,5 19,3 30,4 

 

                                                           

78 Date operative MADR - https://www.madr.ro/horticultura/viticultura-

vinificatie.html?tmpl=component&print=1&fbclid=IwAR2-rQqKpY1j2hjZ-WzbsM-qu_RqP-
JBflSypiBhPwv4qo52IcVo_kTj1vs  
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din care 

UE 
8,1   8,9   8,1   7,7   10,8   10,1   13,6   17,3   

 

 

Datele tabelului arată că tendințele exporturilor de vinuri sunt în creștere. Față de 2011, 

exporturile de vin s-au dublat. Totuși, 89% dintre exporturile de vinuri pleacă spre Uniunea 

europeană, ceea ce demonstrează necesitatea abordării mai incizivă a pieței internaționale. 

De asemenea, pentru un stat care o producție mare de vinuri, nivelul importurilor este 

foarte ridicat. Chiar dacă față de 2011 nivelul importurilor de vin în România a scăzut, după 

2014, care are nivelul cel mai mic de importuri, importurile au început iar să crească, 

menținând o diferență de aproape 50% față de exporturi. 

În acest fel, balanța comercială între importuri și exporturi este negativă, la nivel de valoarea 

în bani, este de -32.5, în 2018. 

 

Potrivit APEV (cu date ale INS), majoritatea vinurilor importate în România provin din: 

1. Italia – 25% 

2. Rep. Moldova- 23% 

3. Franța – 17% 

4. Spania – 14% 

5. Germania – 7% 

6. Ungaria – 6% 

7. Republica Cehă – 2% 

8. Portugalia -2% 

9. Olanda -2% 

10. Belgia – 2% 

Situația exporturilor pe categorii de vinuri pe ani79* 

 

Vinuri din struguri proaspeți, inclusiv vinurile îmbogățite cu alcool; musturi de struguri (excl. 

cele nefermentate, fără adaos de alcool, cu sau fără adaos de zahar sau alți îndulcitori) 

 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

UM specifice 19355051 15726605 12825097 13946311 10430437 10234648 

Kilograme 19366279 15946892 12846521 13917518 10516824 10484265 

Valori (mii 

EUR) 

30463,51 26771,04 22517,88 24053,08 19401,62 18866,35 

 

                                                           

79 Date obținute de la Institutul Național de Statistică. Alte tabele suplimentare pe tipuri de vinuri se regăsesc și în 

Anexa VI.  
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Vinuri spumoase, din struguri proaspeți 

 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

UM specifice 252616 148756 161767 154166 96557 83135 

Kilograme 245001 148949 161967 154374 96242 83478 

Valori (mii EUR) 960,18 731,71 570,59 946,68 924,81 463,45 

 

Creșterea exporturilor de vinuri spumoase (procentual față de anul precedent) 

 2018 2017 2016 2015 2014 

UM specifice 70% -8% 5% 60% 16% 

Kilograme 64% -8% 5% 60% 15% 

Valori (mii 

EUR) 

31% 28% -40% 2% 100% 

 

Șampanie, cu denumire de origine protejata (DOP) 

 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

UM 4535 7334 6318 15145 20513 7234 

Kilograme 4571 7333 6245 15143 20513 7239 

Valori (mii 

EUR) 

172,83 290,28 223,1 629,88 727,67 252,27 

 

Vinuri spumoase din soiuri, din struguri proaspeți [excl. cele cu denumire de origine protejată 

(DOP) și cele cu indicație geografică protejată (IGP)] 

 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

UM 145685 77986 78154 48657 15031 9477 

Kilograme 145007 77997 78223 48926 14966 9861 

Valori (mii 

EUR) 

464,79 148,39 146,8 98,32 37,01 19,87 

 

Vinuri albe din soiuri,fără denumire de origine protejata(DOP),fără indicație geografica 

protejata(IGP),produse in Uniunea Europeana,in recipiente <= 2 l, cu un titru alcoolic volumic 

existent <= 15% vol (excl. vinuri spumoase, vinuri petiante) 

 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

UM 5338111 3992184 2676952 2106755 1689162 23474 

Kilograme 5270697 4048782 2645923 2090066 1675999 23401 

Valori (mii 8272,64 6248,01 4068,45 3222,24 2519,7 48,61 
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EUR) 

 

Creșterea exporturilor: Vinuri albe din soiuri,fără denumire de origine protejata(DOP),fără 

indicație geografica protejata(IGP),produse in Uniunea Europeana,in recipiente <= 2 l, cu un 

titru alcoolic volumic existent <= 15% vol (excl. vinuri spumoase, vinuri petiante) 

 2018 2017 2016 2015 2014 

UM 34% 49% 27% 25% 7096% 

Kilograme 30% 53% 27% 25% 7062% 

Valori (mii 

EUR) 

32% 54% 26% 28% 5084% 

Exporturile au crescut pentru majoritatea tipurilor de vinuri, pentru vinurile spumoase, de 

exemplu, a existat o creștere cu peste 70% în anul 2018 față de 2017. 

De asemenea, din tabelul de la Anexa V reiese diferența mare a vânzărilor pentru export și a 

cele de pe piața internă, care reprezintă peste 80% din vânzări.  

Evoluția prețurilor  

În ultimii ani, cu o influență a factorilor macroeconomici, valoarea la prețul producătorului și 

prețul vinului și al strugurilor a crescut.  

Valoarea la prețul producătorului80 

Produse 

Ani 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

UM: Milioane lei 

Struguri 585,33 627,67 706,43 548,98 592,34 522,23 554,27 762,88 881,47 

Struguri 

de masa 200,11 237,27 201,45 212,09 152,83 186,87 160,27 217,41 264,2 

Alti 

struguri 385,22 390,4 504,98 336,89 439,52 335,36 394 545,47 617,27 

VIN 590,86 784,57 857,94 1353,13 1067,89 1052,81 1006,22 1458,31 1675,25 

Vin de 

masa 590,86 784,57 857,94 1353,13 1067,89 1052,81 1006,22 1458,31 1675,25 

 

Conform datelor din INS, prețul mediu al unui kilogram de struguri pentru vin este de 1,76 lei 

în 2019.  

                                                           

80 Date preluate și prelucrate din baza Tempo INS - http://statistici.insse.ro:8077/tempo-

online/#/pages/tables/insse-table 
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Nomenclatorul produse 

agricole 

Anul 

2016 
Anul 

2017 
Anul 

2018 
Luna septembrie 

2019 
Trimestrul III 

2019 

Struguri de masă 4,13 4,56 3,7 4,56 4,62 

Struguri pentru vin 1,67 1,67 1,44 1,76 1,76 

 

În 2018, o tonă de struguri pentru vin costa 1763 ron, iar 10 hl vin de masă avea prețul de 

4210. Comparativ cu anul 2017, prețul tonei de struguri a scăzut (în 2017 a fost 2055 ron), 

dar cel a vinului a crescut destul de mult (în 2017 a fost 3330 ron). 

 

 

 

 

Producătorii de top de vin românesc 

Analiștii de la analize economice.ro81 realizau în 2017 un top 10 al producătorilor de vin după 

cifra de afaceri din 2016. Datele prelucrate au fost furnizate de către Ministerul de Finanțe. 

Astfel, în topul clasamentului, se afla la acel moment Jidvei SRL cu o cifră de afaceri netă de 

150.7 milioane de lei. În 2013, Jidvei se afla pe locul 3, fiind subclasat de Cotnari și 

Murfatlar. Locul 2 era ocupat de Cotnari SA cu o cifră de afaceri de 139.1 milioane de lei, 

urmat îndeaproape de Cramele Recaș SA (locul 3) cu o cifră de afaceri de 120.1 milioane de 

lei. Murfatlar România SA ocupa locul 4 în clasament, compania înjumătățindu-și cifra de 

afaceri în 2016 față de 2015 (de la 124.4 milioane de lei la 67.9 milioane de lei),  înregistrând 

o pierdere netă de 82 milioane de lei, ca urmare a unor turbulenţe juridico-financiare. Locul 5 

era ocupat de Vincon Vrancea SA cu o cifră de afaceri de 66.5 milioane de lei și un profit de 

3.9 milioane de lei.  

Locurile 6 și 7 erau ocupate de Speed SRL (Casa de Vinuri Huși) și Cramele Halewood SA, 

cu valori ale cifre de afaceri de 40.1 milioane lei, respectiv 37.6 milioane lei. S-au clasat pe 

locurile 8 și 9 Domeniile Viticole Tohani SRL cu un profit net de 571 mii lei și Budureasca 

SRL care a obținut în 2016 un profit de 1.51 milioane lei. Ultimul în topul realizat de 

analizeeconomice.ro a fost Carl Reh Winnery SRL cu o cifră de afaceri de 19.4 milioane lei. 

                                                           

81 http://www.analizeeconomice.ro/2017/06/jidvei-conduce-in-topul-producatorilor.html  
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În 2018, conform unei a analize a Ziarului Financiar82, Cramele Recaș și-a majorat cifra de 

afaceri cu 22% la 181 mil lei și a trecut pe locul întâi la volumul încasărilor din vânzările de 

vinuri, fiind urmat de Jidvei și Cotnari. 

Niciunul dintre cei trei mari producători nu sunt din Regiunea Sud-Est. Compania Murfatlar 

S.A din Constanța, lider în topul de vânzări mai mulți ani la rând a intrat în faliment la finalul 

anului 2018. 

Top producători 201883 

Nr. crt. Denumire producător Cifră de afaceri 

2018(RON) 

Județ 

1. Cramele Recaș 180 981 438 Timiș 

2. Jidvei 174 996 908 Alba 

3. Cotnari 158 914 709 Iași 

4. Vincon Vrancea 92 437 835 Vrancea 

5. Zarea 91 250 646 București 

6. Crama Ceptura 81 596 884 Prahova 

7. Vinexport Trade Mark 43 189 940 Vrancea 

8. Domeniile Viticole Tohani 43 004 867 Prahova 

9. The Iconic Estate 35 193 154 Prahova 

 

Dintre marii producători de vinuri din România, după cifra de afaceri, doar 2 se află în 

Regiunea Sud-Est, mai precis în județul Vrancea.  

Vinurile premiate 

Concours Mondial de Bruxelles – 201984 

În cadrul celei de-a XXVI-a ediţii a „Concours Mondial de Bruxelles‖, considerată una dintre 

cele mai mari competiţii de vinuri din lume, în perioada 2-5 mai 2019 au fost premiate 21 de 

vinuri româneşti. 

Două dintre vinuri au fost distinse cu Marea Medalie de Aur, Owner's Choice Ana Sauvignon 

Blanc 2018 şi Fetească Regală Jidvei 2009, ambele produse de către Jidvei România. 

Cele cinci medalii de aur au fost obţinute de vinurile: Vila Dobruşa Pinot Gris - Tămâioasă 

Românească - Fetească Regală 2017, produs de Avincis, Regno Recaş Rozé 2018 şi Cuvée 

Uberland 2015, din portofoliul Cramelor Recaş, Caii de la Letea Ediţie Limitată Aligoté 2018 

                                                           

82 http://www.analizeeconomice.ro/2017/06/jidvei-conduce-in-topul-producatorilor.html  
83

 
https://www.listafirme.ro/ 

84 Valentin Ceafalău - Rezultat excepţional pentru vinul românesc la „Concours Mondial de Bruxelles‖ 2019, 

14.15.2019 https://newsweek.ro/fooddrink/rezultat-exceptional-pentru-vinul-romanesc-la-concours-mondial-de-

bruxelles-2019 
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şi Caii de la Letea Ediţie Limitată Sauvignon Blanc Fumé 2018, de la Via Viticolă Sarica 

Niculiţel. 

De asemenea, cele 14 vinuri medaliate cu argint au fost: Domeniile Panciu Spumant Brut 

Blanc de Noirs 2014, Domeniile Panciu Spumant Clasic Brut 2015 (Crama Natura), Noble 

White 2017 (Budureasca), Colocviu - Tămâioasă Românească 2017 (Casa de Vinuri 

Cotnari), Blanc de Cotnari 2017 (Cotnari România), Scentico Chardonnay Light Barrique, 

Caii de la Letea Ediţie Limitată Rosé 2018, 1958 Sauvignon Blanc - Fetească Alba light 

barrique 2018 (Via Viticolă Sarica Niculiţel), Navigo Compas Chardonnay 2018, Navigo Bio 

Riesling 2018 (Provitis Serv), Owner's Choice Ana Chardonnay 2018, Mysterium Tămâioasă 

Românească + Sauvignon Blanc 2018 (Jidvei România), Hyperion Pinot Grigio 2017 (The 

Iconic Estate) şi Vincon Vrancea Sauvignon Blanc 2018 (Vincon Vrancea) 

La acest concurs, două vinuri produse în Regiunea Sud-Est, județul Tulcea au fost premiate 

cu medalia de aur, iar 3 vinuri au primit medalia de argint, două produse în Constanța și unul 

produs în Vrancea.  

În loc de concluzii: 

În urma analizei situației producției și vânzărilor de vinuri în România, inclusiv în Regiunea 

Sud-Est, pot fi emise câteva concluzii: 

1. La nivel de informații și date, există multe lacune și autorii studiului s-au confruntat cu 

o lipsă a acestor, în mod special pentru a putea contura o imagine mai clară a 

situației sectorului vitivinicol la nivel comercial în regiunea Sud-Est; 

2. În ciuda faptului cu este unul dintre producătorii mari de vinuri din lume, cu o 

suprafață de vie calitativă, nivelul exporturilor este foarte scăzut, iar balanța 

comercială import-export este negative în detrimentul economiei românești. 

Majoritatea vinurilor produse rămân pe piața internă. 

3. Analiza datelor de la an la an relevă tendințe optimiste privind creșterea producției, a 

calității vinurilor, a vânzărilor în general și a exporturilor pentru perioada următoare.  

Radiografie - Locul României în Uniunea Europeană și în lume, în domeniul vinului 

și al viței de vie85 

Locul 10 în lume, din punctul de vedere al suprafețelor cultivate cu viță-de-vie, cu podgorii 

pe suprafețe ce totalizează 191.000 hectare, și locul cinci în Uniunea Europeană; 

                                                           

85 Cât contează România pe piața europeană și mondială a vinului, Fermier în România, 4.08.2019, 

https://fermierinromania.ro/cat-conteaza-romania-pe-piata-europeana-si-mondiala-a-vinului/ 
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Locul 17 în lume, din punctul de vedere al producției de struguri, cu 1,3 milioane tone și 

locul cinci în Uniunea Europeană; 

Locul 13 în lume din punctul de vedere al producției de vin, cu 5,1 milioane hectolitri și 

locul șase în Uniunea Europeană; 

Locul 13 în lume din punctul de vedere al consumului de vin, cu 4,5 milioane hectolitri, și 

locul șapte în Uniunea Europeană. 

La exportul de vin, România ocupă un loc neînsemnat cu doar 18.000 hectolitri livrați în 

perioada august 2018 – mai 2019. 

 

 

 

 

 

Capitolul VIII: Turismul vitivinicol  
 

Turismul vitivinicol86, cunoscut și sub denumirile de oenoturism sau enoturism, reprezintă mai 

exact circuite organizate la crame, cu prezentarea proceselor tehnologice, vizite în vii, 

degustări de vin ghidate și cazări la crame sau în apropierea acestora. Practica aceasta 

specializată a vinului face parte, în principiu, din economia rurală. Cu prilejul organizării 

enoturismului, se poate prezenta istoria românilor, exprimată prin istoria viței-de-vie şi a 

produselor ei, şi, totodată, să asigure cadrul destinderii şi recreării turiștilor sau pasionaților 

de viticultură. Cu alte cuvinte, turismul vitivinicol are potențialul de a îmbina cu succes vinul 

cu peisaje superbe, făcând legătura dinte om și natură, într-un mod ieșit din comun. 

Geografia viticolă a României cuprinde podgorii, centre viticole și plaiuri, reprezentând areale 

consacrate culturii viței de vie, bine delimitate. La finalul anilor ’90, în România exista un 

număr de 37 podgorii, din care făceau parte 123 de centre viticole, la care se mai adăugau 

40 de centre viticole independente, situate în afara podgoriilor. Numărul plaiurilor viticole era 

(și încă este) foarte mare, prin plai înțelegându-se o suprafață oarecum restrânsă de vii 

așezate pe aceeași formă de relief, pe care se produc vinuri de o calitate distinctă și 

omogenă.  

                                                           

86  Istoria turismului vitivinicol pe teritoriul României (scurtă istorie), 9.02.2019 - 

https://newscompany.ro/2019/02/09/istoria-turismului-vitivinicol-pe-teritoriul-romaniei-scurta-istorie/ 
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În Regiunea Sud-Est, vița-de-vie poate fi cultivate aproape oriunde datorită reliefului regiunii. 

Acesta prezintă o serie de condiții favorabile cultivării viței-de-vie: este format dintr-o 

succesiune de coline și terenuri plane, larg învălurat; abundă de lumina și căldura; solul are 

o bună structură și fertilitate și conține toate elementele chimice de care vița-de-vie are 

nevoie; cantitatea de apă din precipitații nu este câtuși de puțin în prisos, fapt care constitute 

o bună premisă pentru obținerea unor vinuri de înaltă calitate. Nu este de mirare că, 

dispunând de astfel de condiții, viticultura dobrogeană s-a dezvoltat în ritm rapid, ajungând în 

prezent să ocupe un loc de primă importanță87.  

Practica turismului viticol88 în România a cunoscut o dezvoltare semnificativă, susținută de 

investițiile realizate de crame și de cererea din partea clienților pentru acest tip de călătorii 

personalizate și orientate către experiențe. Potențialul de dezvoltare este mare, pasionații de 

vin fiind atrași de vizitele în vii și în crame, de discuțiile cu oenologi și, nu în ultimul rând, de 

peisajele deosebite care pot fi descoperite. Mai mult decât atât, conacele vechi din 

apropierea podgoriilor care au fost recondiționate și transformate în spații de cazare atrag și 

cu poveștile lor turiștii români și străini. 

Rute turistice 

România se situează în topul primelor zece țări viticole ale lumii. Cu toate că pe teritoriul 

actual al țării, cultivarea viței-de-vie datează de câteva secole, fructificarea potențialului 

turistic a început (timid) abia în anul 2000. Se lansa atunci Programul „România – țara 

vinurilor‖, inițiat de Ministerul Turismului, care a vizat organizarea de vizite și degustări 

pentru turiștii străini la cramele și podgoriile de la Valea Calugarească, Vânju Mare, 

Murfatlar, Niculițel și Ostrov. Conceptul de „drumul vinului‖89 și pachetele turistice au început 

să prindă mai mult contur odată cu dezvoltarea unităților de cazare în cadrul cramelor și 

podgoriilor autohtone. Drumul vinului reprezintă un traseu turistic bine marcat și delimitat într-

o zonă cu tradiția vinicolă și cu suficiente atracții turistice naturale și antropice ce poate fi 

urmat de către turiști, în mod organizat sau individual, în anumite perioade ale anului (în 

special primăvara sau toamna). În functie de lungimea lor dar și de densitatea obiectivelor, 

pot fi parcurse pe jos, cu bicicleta sau cu autoturismul. 

Județul Buzău 

În România,  drumurile vinurilor au fost concepute și lansate în preajma anului 2000. Există 

drumuri ale vinului în 11 județe.  În 2011 a fost lansat drumul vinului în Buzău, județ cu 

                                                           

87 După Vinurile Romaniei, 1996, Mihai Macici 
88 Câte crame din România practică turismul viticol - 02/03/2016, Alina Iancu 

http://politici.weebly.com/turism/turismul-viticol-din-romania 

89 Cazare la butoaie, pe drumul vinului, 8.05.2015 

https://www.stiriagricole.ro/turism/cazare-la-butoaie-pe-drumul-vinului-23930.html  
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enorm potențial viticol și turistic. Drumul are o lungime de 60 de km și pleacă din DN 10 către 

Pietroasele și Monteoru. Investiția a fost de 24 de milioane de euro90.   

 

Figură 2: Drumul Vinului Buzău
91

 

Drumul Vinului Buzău începe din dreptul localității Pietroasele și se sfârșește în DN 10, la 

Fântâna lui Mihai, după ce traversează aproximativ 14 sate și dealul Ciolanu. Pe drum, 

turiștii pot vizita obiective turistice precum tabăra de sculptură Măgura, cetăți vechi și foarte 

vechi, câteva schituri și mănăstiri frumoase, locul descoperirii Tezaurului Cloșca cu puii de 

aur92. 

Grupurile de turiști pot lua parte la degustări pe „Drumul Cramelor buzoiene‖ în următoarele 

locații: Stațiunea de cercetări Pietroasa, Vinarte, Pensiunea „La Butoaie‖, Crama „LacertA‖ 

(Fintești-Năeni), Domeniile Săhăteni, Domeniile Franco-Române (Săhăteni), Crama Bucur.  

Județul Buzău beneficiază de un astfel de drum al vinului și datorită implicării Asociației 

Naționale de Turism Rural Ecologic și Cultural (ANTREC) și a pensiunilor din teritoriu. Un 

program similar poate fi întâlnit și în județele Prahova și Vrancea93.  

 

Județul Vrancea94 

                                                           

90 Drumul vinului: Din cramă în cramă prin Buzău, 3.08.2017-  https://www.Buzău.net/stiri-Buzău/drumul-vinului-

din-crama-in-crama-prin-Buzău-distribuie-si-tu-7844.html 
91 Sursa Foto: http://traditionsBuzău.blogspot.com/2012/04/drumul-cramelor-sau-cum-sa-cunosti.html 
92 https://turismBuzău.ro/drumul-cramelor-Buzău/ 
93 https://www.stiriagricole.ro/turism/cazare-la-butoaie-pe-drumul-vinului-23930.html  
94 Informații prelucrate din http://www.antrec-

se.ro/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=21&lang=ro - Asociaţia Naţională 
de Turism Rural Ecologic şi Cultural – A.N.T.R.E.C și http://www.traiesteromaneste.ro/drumul-vinului-vrancea/ 
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Cunoscută drept ―Ţara viei şi vinului‖, Vrancea este judeţul cu cea mai mare suprafaţă 

cultivată cu viţă de vie, având un patrimoniu viticol de 27.639 ha, din care 85% în sectorul 

privat, reprezentând 11% din totalul terenului agricol al judeţului şi circa 10% din suprafaţa 

viticolă a României. Vrancea este lider naţional atât ca suprafaţă cât şi sub aspectul 

producţiei de struguri. Un mare avantaj l-au reprezentat condițiile naturale favorabile, 

viticultura devenind o ramură economică importantă a judeţului (30 – 40% din valoarea 

producţiei totale agricole a judeţului) şi o activitate în care este implicat o mare parte a 

populaţiei locale. Vrancea deţine 3 podgorii: 

Podgoria Panciu este cea mai mare din judeţul Vrancea (9.500 ha) şi cuprinde trei centre 

viticole de importanţă naţională: Panciu, Ţifeşti şi Păuneşti. Modul de obţinere a acestor 

produse vitivinicole poate fi observat şi se pot face degustări la combinatele de vinificaţie şi 

cramele din zonă: 

 Fabrica de spumante S.C. Veritas Panciu S.A., cu Hrubele lui Ştefan cel Mare (sec. 

XIII); 

 Complexul de vinificaţie „Veritas‖ Panciu; 

 S.C. Veritas Panciu S.A – Staţia de vinificaţie şi Crama Fritzman; 

 S.C. Veritas Panciu S.A – Staţia de vinificaţie şi crama Răzoare; 

 S.C. Viticom Panciu S.R.L. – Staţie de vinificaţie şi cramă; 

 S.C. Bio S.R.L. (statie si crama); 

 puncte de lucru S.C. Vincon SA.  
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În plus, la Panciu se pot vizita: 

 Monumentul Eroilor (1916 – 1918); 

 Schitul Brazi; 

 Schitul „Sf. Ioan‖; 

 Mormântul şi statuia scriitorului Ioan Slavici; 

 Hrubele lui Ştefan cel Mare; 

 Cimitirul ostaşilor germani. 

 La Ţifeşti se pot vizita: Cimitirul nemţesc Frunzoaica. 

Podgoria Odobeşti, cu o suprafaţă de aproximativ 7000 ha, este cea mai veche podgorie din 

ţara noastră, iar în alcătuirea acesteia intră centrele Odobeşti, Jariştea şi Boloteşti. Turiştii au 

posibilitatea de a descoperi vinurile în centre de degustare: 

 crame (Crama Zarimba, Crama Gaicu) 

 beciuri (Beciul Domnesc – obiectiv de patrimoniu cultural) 

 combinate de vinificaţie (cu crame, centre de degustare şi săli de conferinţă). 

Alte obiective de interes turistic din zonă 

La Odobeşti se pot vizita următoarele obiective: 

 Biserica Cazacilor; 

 Ansamblul Bisericii ―Sf. Cruce‖; 

 Biserica ―Naşterea Maicii Domnului‖ (construită în timpul domnitorului Grigore Ghica); 

 Monumentul Eroilor (1916 – 1918); 

 clădiri vechi, monumente de arhitectură (conacul din satul Fărăoanele în care s-a 

născut Duiliu Zamfirescu, Casa memorială Al. Vlahuţă din Dragosloveni, Comuna 

Dumbrăveni). 

În plus, la Boloteşti se pot vizita: 

 Schitul Sf. Voievozi; 

 Mănăstirea Tarniţa; 

 Schitul Duminica Mironosiţelor. 

 La Jariştea se pot vizita 

 Biserica Scânteia; 

 Schitul Buluc. 

Podgoria Coteşti (6589 ha) constituie o continuare a plantaţiilor din podgoria Odobeşti, 

beneficiind de resurse heliotermice ridicate şi cuprinde centrele viticole: Coteşti, Vîrteşcoiu, 

Cîrligele, Urecheşti, Tîmboieşti şi Dumbrăveni. 

Obiective tehnico-economice cu valoare pentru turism din zona podgoriei Coteşti: 
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 Combinate de vinificaţie cu centre de degustare: S.C. DYONISOS, S.C. VITISM, S.C. 

VINEXPORT TRADE MARC S.R.L., S.C. VEDAGRO; 

 centre de vinificaţie cu cramă: S.C VINCON VRANCEA, S.C. FRONTERA S.R.L; 

 crame cu tradiţie: S.C. Cramele Coteşti; 

 crame particulare. 

Alte obiective de interes turistic din zonă: 

 La Vîrteşcoiu se pot vizita Conacul lui Duiliu Zamfirescu; Sit arheologic în punctul 

Beciu; Biserica de la Beciu (fost schit de călugări – atestată 1720). 

 La Coteşti se pot vizita Biserica de lemn ―Adormirea Maicii Domnului‖ (obiectiv de 

patrimoniu clasificat în cat. B- de interes local); Mănăstirea Coteşti (obiectiv de 

patrimoniu clasificat în cat. A- de interes naţional). 

 La Urecheşti se poate vizita Mănăstirea Vărzăreşti. 

 La Dumbrăveni se pot vizita Muzeul memorial ―Alexandru Vlahuţă‖; Statuia Alexandru 

Suvorov; Mănăstirea Recea (asigură spaţii de cazare şi masă). 

 La Tîmboieşti se pot vizita Biserica Adormirea Maicii Domnului; Mormântul fiului lui 

Cezar Petrescu; Casa în care a decedat fiul scriitorului Cezar Petrescu. 

 La Cîrligele se poate vizita Biserica Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril, datând din vremea 

Domniei lui Ştefan cel Mare, care face parte din Ansamblul Mănăstiresc Dălhăuţi şi 

Muzeul Satului. 

 La Ţifeşti , Domeniul Panciu este resort şi Spa- 30 de camere, restaurant, teren de 

tenis, piscina încălzită, flotă de biciclete.  

 

Figură 3: Drumul Vinului în Vrancea
95

 

                                                           

95  Sursa foto: https://turismistoric.ro/pe-urmele-lui-bachus-in-tinutul-vrancei/drumul-vinului-vrancea/  
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Dobrogea – județele Tulcea și Constanța 

În Dobrogea, inițiative privind turismul vitivinicol au fost preluate și la nivel privat, de către 

proprietarii de crame. Astfel, Podgoriile Urlați și Pivnițele Rhein din Azuga primesc anual 

aproximativ 13.000 de turiști96. De asemenea, Cramele Recaș și Murfatlar se afla printre 

locurile preferate ale celor care optează pentru turismul viticol. Murfatlarul are o tradiție 

îndelungată și situarea sa aproape de litoral face ca numărul vizitatorilor să fie în fiecare an 

aproape de 10.000. 

Crame din Dobrogea care practică enoturism: 

 

Figură 4: Hartă Turism vitivinicol în Dobrogea
97

 

 Crama Alira 

 Crama Clos Des Colombes 

 Crama Darie 

 Crama Vinuri De Măcin 

 Domeniul Vlădoi 

 Crama Navigo 

                                                           

96Turismul vinicol în străinătate și România - https://www.gazetadeagricultura.info/struguri-vita-de-vie/602-

vinuri/20896-turismul-viticol-sau-drumul-vinului.html 
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Sursa Foto- revino.ro –  www.crameromania.ro    
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Oferte ale producătorilor de vinuri pentru turiști 

În 2017, www.crameromania.ro, singura baza bilingva cu crame din țară, a lansat prima 

harta viticolă a României, care contine toate cramele care pot fi vizitate.  

O astfel de hartă este extreme de utilă în fructificarea potențialului turismului vinicol în 

România, identificând zone disticte și având rolul de a-i ghida pe turiști să găsească mai ușor 

crama pe care doresc să o viziteze. Harta conține o listă actualizată cu podgoriile și cramele 

locale. Mai mult decât atît, harta realizată de www.cramreromania.ro are și un scop educativ, 

fiind un instrument prin care iubitorii vinului pot descoperi cramele și zonele viticole din 

România98. 

În România, cramele pot fi vizitate pe tot parcursul anului, dar cele mai atractive peisaje sunt 

în perioada aprilie – octombrie. Pentru un turist, un weekend cu degustări de vinuri, mese și 

cazare prețul pe care trebuie să îl plătească este de aproximativ 100 euro, la care se adaugă 

costurile de transport99. 

În 2013, producătorul LacertA reuşea să îşi vândă circa 25% din producţie practicând 

oenoturismul. Austriacul Walter Friedl, proprietarul LacertA Winery, spunea la acea vreme că 

a promovat crama în afara României, la organizaţiile de turism, dar sectorul corporate a fost 

punctul său forte, respectiv companiile care au investit în România100.  

"Turismul viticol reprezintă un factor extrem de important pentru noi. Mii de turişti vizitează 

crama LacertA în fiecare an. Vizitatorii vin din întreaga lume. Există mai multe proiecte 

hoteliere din imediata vecinătate şi ne aşteptăm ca în perioada următoare să apară cât mai 

multe oferte tentante din partea acestor unităţi de cazare", declara Walter Friedl. 

Tot mai multe crame își aleg o zi când serbează ―ziua cramei‖ sau ―ziua porților deschise‖ și 

invită partenerii, prietenii pentru a se bucura de o după-amiază la cramă, degustând vinuri, 

admirând peisaje agricole superbe și socializând. Câteva exemple de astfel de crame: 

Știrbey (1 mai), Avincis (a doua zi de Rusalii), Petro Vaselo, Rotenberg, Serve, Murfatlar, 

Lacerta, Gîrboiu și mai nou, Carastelec sau Gramma. La unele crame, la aceste evenimente 

se poate înscrie orice iubitor de vin, contra unei taxe fixe. 

Din ofertele producătorilor de vin din România, câteva informații utile101: 

 

                                                           

98 https://www.wall-street.ro/articol/Turism/213470/a-fost-lansata-prima-harta-viticola-a-romaniei-ce-crame-si-

podgorii-poti-sa-vizitezi-in-tara.html 
99 Câte crame din România practică turismul viticol - 02/03/2016, Alina Iancu 

http://politici.weebly.com/turism/turismul-viticol-din-romania 
100 https://www.lumeapresei.ro/turismul-viticol-poate-atrage-turisti-straini-romania/ 
101 Date preluate după sursa: https://www.bloguluotrava.ro/10-recomandari-de-crame-unde-se-poate-face-turism-

viticol/ 
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Degustări 

Prezentarea/degustarea vinurilor se face de către personal specializat cu apă și mica 

gustare cu neutralizatori: paine, grisine, brânză, mezeluri, fructe proaspete sau uscate. 

Rezervări 

Cele mai multe crame pun condiția unui grup minim de persoane (minim 6-10 persoane). 

Mare parte dintre vinurile degustate pot fi achiziționate de la magazinul cramei, după 

degustare. 

Vizitarea unei crame în prezenta unui personal calificat presupune: prezentarea procesului 

tehnologic, degustare de 3 – 10 vinuri însoțite de neutralizatori (pâine, brânză, etc.) și apă; 

plimbare în vie (la cerere, dacă starea vremii este favorabilă). 

De obicei rezervările se fac în prealabil, cu 10 – 30 zile înainte, în funcție de perioadă.  

Prețuri  

În medie, prețul de degustare de cinci vinuri și mică gustare rece variază între 50-100 lei/ 

persoană. O degustare de vinuri mai scumpe din game de top și mancare poate ajunge și la 

200-250 lei/persoană. 

Alte informații 

La cerere, turiștilor li se pot oferi prânz sau cină (oferite de cramă sau de o firmă de 

catering). Cazarea se face la cramă sau, de cele mai multe ori, în apropierea cramelor, la 3 – 

7 km distanță (în funcție de ofertele hoteliere din zonă). Transportul se poate face cu mașina 

personală sau cu microbuz rezervat în prealabil. 

Revino.ro este un agregator de tipul Trip Advisor care le oferă vizitatorilor toate informațiile 

de care au nevoie pentru a organiza vizite la crame si organizeaza degustari de vinuri sau 

vizite la crame pentru grupuri private. 

Evenimente în domeniu 

Concursul Povești cu vinuri românești102 

Un eveniment ce se adresează adresat viticultorilor mici și mijlocii din România, creat de 

BASF în 2016. Concursul ‖Povești cu vinuri românești‖ reprezintă o oportunitate pentru ca 

viticultorii să își poată promova vinurile, cu sprijinul BASF și ADAR (Asociația Degustătorilor 

Autorizați din România). La acest concurs au putut participa, de-a lungul anilor, toți 

                                                           

102 Informații prelucrate după articolul Istoria concursului ‖Povești cu vinuri românești‖ 

 https://www.agro.basf.ro/ro/concurs-vinuri/editii-anterioare/ 
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producătorii mici și mijlocii de vinuri, care cultivă viță de vie pe o suprafață de maximum 

100ha. Cel de-al doilea criteriu a constat în înscrierea vinurilor albe, roșii și roze obținute în 

ultimii 3 ani de producție. 

Concursul național se desfășoară în perioada februarie – mai, în 4 etape regionale: Moldova, 

Dobrogea și Muntenia, Oltenia și Banatul de Sud, respectiv Transilvania și Banatul de Nord. 

În cadrul fiecărei dintre etapele regionale sunt selectate câte 3 vinuri finaliste pentru fiecare 

categorie. Cele 36 de vinuri calificate concurează în Marea Finală Națională. 

Juriul fiecărei etape a reunit unii dintre cei mai cunoscuți specialiști în degustarea vinului, 

oenologi apreciați la nivel național și internațional. S-a utilizat un sistem internațional de 

punctaj, în care se evaluează culoarea și aspectul, intensitatea, tipicitate și calitatea 

mirosului, apoi, din punct de vedere gustativ: tipicitatea, calitatea, intensitatea și persistența 

gustativă, apoi s-a analizat armonia generală. 

Vin la Brașov – International wine & spirits fair 

Toamna se se desfășoară festivalul de vinuri VIN LA MUNTE103, organizat de Le Sommelier 

Brașov, Restaurant Belvedere Brașov, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie 

Brașov. Este un eveniment care îmbină recitalurile de poezie, lansările de carte, 

masterclassuri de vin și nu în ultimul rând vinul. La festival participă producători de vinuri din 

țară (și din străinătate). 

 

RO-Wine | The International Wine Festival of Romania  

RO-Wine104 este evenimentul de top care aduce în fața iubitorilor de vin și a operatorilor 

HoReCa o selecție inedită a unora dintre cele mai bune vinuri locale și internaționale. La cea 

de-a patra ediție a festivalului, în 2019, peste 5.000 de iubitori de vin și operatori HoReCa le-

au trecut pragul, un record absolut de participare care confirmă totodată faptul că vinul a 

început să își recapete statutul de element central al culturii și tradiției. Pentru prima oară, au 

existat și confirmari de participare a unor turiști străini veniți special pentru a participa la 

festival și pentru a face cunoștință cu vinurile autohtone. Tot un record a fost și numărul de 

expozanți, peste 90 de producători români și internaționali alegând să își prezinte publicului 

cele mai bune vinuri prin intermediul festivalului RO-Wine. 

ReVino Bucharest Wine Fair105  

Cea de-a patra ediție a avut loc între 11 - 13 mai 2019, la Hotelul Novotel din București. 

Misiunea evenimentului este aceea de a promova vinurile românești de calitate, cramele mici 

și mijlocii, consumul responsabil și turismul viticol la noi în țară. Participanții au avut ocazia 

                                                           

103
 
 www.vinlamunte.ro 

104 Informații de pe pagina oficială a concursului - http://www.romaniawinefestival.com/ro/ 
105

 
Informații de pe pagina oficială a concursului https://www.revino.ro/revino-bucharest-wine-fair-11-13-mai-

2019-editia-a-patra-romania-a475.html 
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de a degusta peste 230 de vinuri românești și internaționale de la 35 de expozanti, să 

cunoască oamenii care le produc și poveștile podgoriilor din care provin. 

Romexpo – Good Wine 

GoodWine - Bucharest Wine Fair 106este cel mai longeviv târg de vinuri din România, iar în 

2019 a aniversat 11 ani de existență, afându-se la cea de a 24-a ediție. 

Evenimentul a reușit să așeze bazele unui târg reper pentru industria vitivinicolă, dar și 

pentru publicul iubitor de vin.  Totodată, GoodWine este târgul la care toți producătorii și 

importatorii de pe piața românească și-au expus produsele cel puțin o dată. 

Good Wine Platinum 

GoodWine Platinum, un nou concept marca GoodWine dedicat exclusiv vinurilor premium. 

Evenimenul se desfășoară la Athénée Palace Hilton, unde 150 vinuri de mare calibru de la 

18 producători și importatori garantează o varietate mare de gusturi unice care au însă un 

element comun: toate sunt vârfuri ale categoriei lor107. 

Wine and Street Food Festival 

Wine and Street Food Festival108 este cel mai mare eveniment dedicat vinului și street food-

ului din România. Înca de la prima ediție, evenimentul a stabilit atât recorduri, cât și tendințe. 

Apoi, cu fiecare ediție a devenit tot mai mare, reușind să strângă un numar impresionant de 

vizitatori și să aducă în același loc cele mai importante crame și importatori de vin din țară și 

din afara țării. 

Bachus – Festivalul Internațional al Viei și Vinului 

Festivalul Internațional al Viei și Vinului ‖Bachus‖109 este un eveniment de tradiție, care 

reprezintă o adevărată carte de vizită pentru județul Vrancea, cea mai mare podgorie a 

României.  În cadrul festivalului are loc și Concursul Național de Vinuri ‖Bachus‖, unul dintre 

cele mai importante evenimente de profil organizate în România. 

Congresul Național de Gastronomie și Vin 

Eveniment organizat de de Vinul.ro110, Rare Food Services si gastroart.ro, care în 2019 a 

ajuns la cea de a 3-a ediție. Congresul Național de Gastronomie și Vin din România vine ca 

o necesitate a faptului că lucrurile trebuie să avanseze.  Congresul se adresează 

                                                           

106 Informații de pe pagina oficială a târgului de vinuri http://goodwine.ro/ 
107 https://www.horeca.ro/food-beverage/4839-goodwine-platinum-un-nou-concept-marca-goodwine-dedicat-

exclusiv-vinurilor-premium.html 
108 https://www.wsff.ro/ 
109 https://www.bachus-vrancea.ro/ 
110 http://congresuldegastronomie.ro/ 
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profesioniștilor și pasionaților, precum și publicului larg, fiind un eveniment de interes turistic 

și cultural.  

 

International Wine Contest Bucharest VINARIUM 

Concursul Internațional de Vinuri București (IWCB)111 este organizat  de către ASER 

Consulting&Management, în parteneriat cu Asociația Degustătorilor Autorizați din România 

(ADAR), sub patronajul OIV (Organizatiei Internaționale a Viei și Vinului) si VINOFED 

(Federația Internațională a Marilor Concursuri de Vinuri). IWCB VINARIUM este principalul 

instrument de calibrare și comunicare pentru piața vinului din această parte a globului, cu 

influențe benefice majore pentru toți producătorii de pe oricare continent. Evenimentele 

asociate, canalele media, expunerea directă către entuziaști și iubitori ai vinului, diplomele și 

însemnele care vor însoți în piață sticlele cu vinurile premiate, constituie elemente de forță în 

creșterea notorietății, implicit a vânzării vinurilor de calitate certificată. 

Gala Horeca Awards 

Horeca Awards112 este cea mai veche gală de premiere a industriei Horeca din România, 

prima ediție fiind organizată în 2008. Gala a crescut împreună cu industria, s-a dezvoltat și a 

adaptat metodele de vot pentru a se plia pe un domeniu care se schimbă constant în bine. În 

2019, la cea de-a 12-a ediție a galei, au votat pentru categoriile nominalizate mai bine de 

15.000 de profesioniști cu experiență, cei care au putut urmări evoluția industriei încă de la 

prima ediție. Mai mult decât atât, s-au implicat ca rezultat al campaniilor online, dar și al 

interesului crescut de a susține favoriții, 30.000 de persoane care au votat la categoria Votul 

publicului. 

Recenzii ale jurnaliștilor/specialiștilor privind potențialul turismului vinicol din zonă 

 Cătălin Păduraru, doctor în științe agricole, ambasador ADAR (Asociația 

Degustătorilor Autorizați din România), critic de vin și autor al peste 1.000 de articole 

în publicații de specialitate, fondator Vinexpert, definește enoturismul nu numai ca 

pe o excursie de degustat vinuri în cramă, noțiunea implicînd mai mult decît atît 

– un turism de familie, de agrement și relaxare, care poate fi asociat și altor 

activități sau sporturi practicate local (trekking, biking, rafting). Teoretician de 

marcă, Cătălin Păduraru militează pentru o abordare științifică a turismului viticol. 

Piața s-a stabilizat, interesul pentru vin a crescut, dar e nevoie de mai multă educație 

și rigoare în dezvoltarea domeniului: în marketing-ul vinului (este o mare greșeală de 

a încerca să-l vinzi ca pe un detergent, cu aceleași tehnici publicitare), în 

retehnologizarea cu impact ecologic în zonele rurale și rol de fixare a populației în 

                                                           

111 https://www.iwcb.ro/en/ 
112 https://www.premiifb.ro/ 
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spațiul de baștină, prin asigurarea unui cuantum al veniturilor apropiat mediei 

europene, în îmbunătățirea infrastructurii drumurilor vinului care leagă Drăgășaniul, 

Recașul, Cotnariul, Vrancea, zona viticolă a Dobrogei de București. 

Sursa: https://www.catavencii.ro/deviza-enoturistului-vin-crama/  

 

 Florin Albu, jurnalist de specialitate și organizator de salon de vinuri, discută despre 

ideea tururilor vinicole (drumul vinului) în termeni de istorie și tradiție: ―primul concept 

de Drum al vinului a apărut în Alsacia în anii ’50; cele mai populare destinații viticole 

europene sînt Valea Loirei, Valea Rinului, Toscana și Valea Dunării din Austria. La 

noi, din 160 de trasee Drumul Vinului inaugurate în ultimii 20 de ani, numai vreo două 

mai funcționează cît de cît. De ce? Nimeni nu știe. Nici măcar cei care ar trebui să 

știe, oamenii din Ministerul Turismului. Puține crame fac enoturism, pentru că nu 

există infrastructura turistică necesară. De exemplu, LacertA este singura cramă din 

Dealu Mare care primește turiști, indiferent de mărimea grupului, în fiecare zi, de la 

10.00 la 17.00. La ultima numărătoare, conform casei de marcat, avea vreo 5.000 de 

oaspeți pe an, care-i generau vînzări la magazinul cramei de 150.000 de euro anual, 

circa 15% din încasările totale‖. 

Sursa: https://www.catavencii.ro/deviza-enoturistului-vin-crama/  

 

 Alina Iancu fondatoare CrameRomania.ro și ReVino.ro declară că ―Numărul 

cramelor din România crește constant cu 5 – 10 unități pe an (…) Până acum 

aproximativ cinci ani, iubitorii de vinuri din România erau nevoiți să călătorească în 

străinatate pentru a practica turism viticol, dar în ultima perioadă pot face acest lucru 

și la noi în țară. Așezarea geografică, peisajele, diversitatea, istoria, dar și soiurile 

autohtone sunt avantaje clare de care proprietarii de crame se pot folosi pentru a 

atrage turiștii români și străini în zonele viticole locale (…) Potenţialul de dezvoltare a 

acestui tip de agrement în România este unul foarte mare, motiv pentru care tot mai 

mulţi proprietari de crame îşi investesc resursele în amenajarea de spaţii de cazare, 

restaurante, săli de degustare, tururi ghidate în vie, dar şi în personal bine calificat. În 

acelaşi timp, cramele mici reuşesc să îşi vândă aproximativ 30% din producţie 

vizitatorilor care le calcă pragul‖. 

Sursa 1: https://www.dailybusiness.ro/stiri-turism/num-rul-cramelor-din-rom-nia-cre-

te-constant-cu-5-10-unit-i-pe-an-110130/ 

Sursa 2: http://politici.weebly.com/turism/turismul-viticol-din-romania  

 

 Gheorghe Fodoreanu, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism 

(ANAT), a declarat pentru agentia NewsIn că vinul și gastronomia românească fac 

parte din potențialul turistic al țării și că cele două componente turistice trebuie 

promovate cât mai mult: "Vinul este un magnet pentru turiștii străini. Avem șansa de a 

beneficia de podgorii foarte apreciate în străinătate, iar acest lucru trebuie exploatat. 

Vinul trebuie să fie una din atracțiile României". 



 

122 

 
 

Sursa: https://www.wall-street.ro/articol/Turism/28756/Presedintele-ANAT-Vinul-si-

gastronomia-fac-parte-din-potentialul-turistic-al-Romaniei.html 

 

 

Educație în sectorul vitivinicol - cursuri de specialitate 

Într-un articol pentru agrointeligenta.ro , Arina Antoce, profesor universitar doctor la 

Universitatea de Ştiinte Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, discută despre 

paradoxul cu care se confruntă România, o țară cu o tradiție îndelungată în sectorul viticol, 

dar în care  profesia de oenolog/vinificator nu există. Nicio instituţie de învăţământ superior 

din ţară nu poate să acorde diplome cu specializare în oenologie, ci pregătește ingineri 

horticoli. 

„Şi astăzi se păstrează sistemul existent înainte de Revoluţie: universităţile cu profil agricol 

din ţară pregătesc ingineri horticoli, specializaţi cu precădere în pomicultură şi legumicultură. 

Cursuri de vinificaţie se fac abia în ultimul an de facultate (…). La Politehnică sau la Chimie 

Alimentară se mai fac ceva cursuri care au legătură cu vinificaţia, cu echipamentele sau cu 

tehnologia prodselor fermentate. Dar, spre deosebire de alte ţări, noi nu avem o facultate 

care să dea ingineri oenologi―. Declară prof. univ. dr. Arina Antoce. 

Mai mult decât atât, prof. univ. dr. Arina Antoce este iniţiatorea unui master în cadrul USAMV 

Bucureşti, care se organizează încă din 2011: „Tehnologii performante, management şi 

marketing vitivinicol―. Cursurile acestui program masteral sunt dedicate celor care vor să-şi 

perfecţioneze cunoştinţele în vinificaţie, marketing de specialiate, viticultură sau turism. 

Universități de profil din România 

 Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca; 

 Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din București; 

 Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara; 

 Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ―Ion Ionescu de La Brad‖ din 

Iași; 

 Universitatea Transilvania din Brașov; 

 Facultatea de Horticultură a Universităţii din Craiova. 

Alte cursuri, alte certificate 

Wine Craft113 este o școală de oenologie creată în 2016, care te învăța despre vin într-un 

mod jovial și relaxat, cum să îl consumi și apreciezi și cum să îl savurezi în asociere cu 

preparatele culinare în cele mai bune prilejuri. Wine Craft organizează evenimente și întâlniri 

                                                           

113 https://www.revino.ro/wine-craft-cursuri-de-initiere-in-arta-degustarii-degustari-si-ateliere-tematice-a318.html  



 

123 

 
 

oenologice: degustări și ateliere tematice, cursuri de inițiere în lumea vinului, dezvoltând 

astfel o comunitate de entuziaști ai vinului care învață altfel cum să descopere vinul, aplicând 

principiile învățate la degustări și cursuri. 

Wine & Spirit Education Trust (WSET pe scurt)114 este un reper mondial în ceea ce privește 

programe educaționale de calificare în lumea vinurilor și a băuturilor spirtoase. Pe scurt este 

―Locul‖ în care te duci să studiezi și să te acreditezi, dacă ești pasionat de diverse băuturi, 

indiferent unde te-ai afla. Cursurile și examenele se țin în toată lumea în multe limbi, dar în 

România sunt disponibile momentan doar în engleză, oferite de către Amuse Bouche.  

Programele de training sunt o alternativă pentru dezvoltarea personală şi profesională. 

Practic, sunt o continuare sau o completare a sistemului formal de educație reprezentat de 

sistemul de învățământ. Rolul lor este acela de a oferi abilități și competențe specifice 

fiecărei profesii, necesare pentru a performa la locul de muncă. 

De exemplu, Winetaste School Sergiu Nedelea115, organizează Cursul de Somelier acreditat 

A.N.C- Autoritatea Nationala de Certificari. Programul este dedicat celor care doresc să-și 

însușească cultura vinurilor, alături de cunoștințe esențiale despre tipurile de vin și asocierea 

acestora cu preparatele culinare, cursul de somelier stă la baza pregătirii pentru a profesa în 

industria HoReCa și în vânzări. 

Standard ocupațional: Somelier116   

Alți furnizori care oferă cursuri de formare profesională pentru ocupația somelier sunt: Lira 

Cop Creative sau Barmania. 

Începătorii în domeniu pot urma și cursuri despre vinurile lumii pregătite și susținute de Alfred 

Binder117, certificat la Londra de prestigioasa institutie Wine & Spirits Education Trust și cu o 

experienta în vinuri de peste 15 ani. 

Certificatul pentru degustător autorizat obţinut în urma parcurgerii cursului ADAR. 

Turismul vitivinicol românesc are multe atuuri, însă nu este suficient dezvoltat sau susținut 

de o strategie la nivel național, regional sau local și nu are o politică de promovare pe 

măsura potențialului.  

 

 

 

                                                           

114 http://www.amusebouche.ro/cursuri-si-degustare-de-vin-pentru-incepatori/  
115 https://www.sergiunedelea.ro/formular-inscriere 
116 http://www.anc.edu.ro/uploads/SO/Somelier.pdf 
117 https://www.cursvinuri.ro/despre-alfred 
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Capitolul IX: Perspective de viitor  
 

Predicții privind sectorul vitivinicol în Regiunea Sud-Est118  

În urma analizelor datelor privind sectorul vitivinicol din România și Regiunea Sud-Est, care 

deține cele mai multe suprafețe de cultură de vie din țară, există câteva dimensiuni de luat în 

calcul în vederea stabilirii unor predicții referitoare la modul cum va evolua acest sector în 

următorii ani. 

Aceste puncte esențiale sunt: 

1. Evoluția vânzărilor pe piața internă și externă; 

2. Soluțiile propuse pentru îmbunătățirea statutului vinului românesc pe piața externă; 

3. Întărirea pe piață a poziției noilor tipuri de vinuri (biodinamice, ecologice); 

4. Schimbările climatice și migrația. 

În ceea ce privește tendințele producției, clima și relieful Regiunii Sud-Est susține potențialul 

acesteia, iar datele arată faptul că producția este de la an la an constantă. Pot fi previzionate 

chiar și creșteri ale producției, dată fiind maturizarea plantațiilor recent inființate prin fonduri 

europene. Având în vedere că există oportunitatea ca investitorii globali să aleagă acest 

sector și mai există încă spațiu pentru a planta mai multă viță de vie până a ajunge la 

potențialul maxim al suprafețelor aprobate în 2007 la aderarea României în Uniunea 

Europeană, unde poate fi plantată vița de vie, tendința va fi una de creștere sau, dacă nu, de 

menținere a situației actuale. În acest fel și producția de vin va crește natural. Implicarea 

tehnologiei va crește randament mai mare pentru producerea vinurilor. Uniunea Europeană 

nu finanțeaza înființarea de plantații noi, ci doar restructurarea/reconversia celor existente. 

Plantările noi de viță din România se pot face în România doar din resurse financiare proprii, 

iar autorizarea acestor plantări se face în limita maximă anuală de 10% din suprafața totala 

existentă, aprox. 180 000 ha. 

Tendința vânzărilor, potrivit datelor din capitolul VII este de creștere, mai ales din perspectiva 

prețului și implicit a valorii vinului. Este important ca direcția să fie creșterea calității, nu doar 

a cantității producției de vin, iar acest lucru să se reflecte în prețul vinului. Treptat și cramele 

de masă își vor adapta oferta în funcție de cerere. Se poate lua în calcul și o scădere a 

producției de vin pentru autoconsum (preponderent, realizat din HDP), în baza a două forțe 

de influență: îmbătrânirea populației din mediul rural (imposibilitatea de a fi efectuată munca 

fizică, lucrările specifice în vie și aprecierea ca exercițiu economic „nerentabil‖ în raport cu 

                                                           

118 În vederea creionării unor predicții pe baza datelor analizate în capitolele precedente, autorii studiului au luat 

un interviu lui Cătălin Păduraru, Dr., CEO, International Wine Contest Bucharest, expert în domeniul vitivinicol, 

ambasador al vinului. În acest sens, analiza tendințelor sectorului vitivinicol este elaborată în urma analizei 

datelor din capitolelelor precedente, cât și declarațiilor specialistului intervievat. 
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resursele implicate în proces) și schimbarea tiparului de consum, mai ales în mediul urban. 

În paralel, trebuie susținut exportul vinurilor. Acesta a înregistrat o creștere în ultimii ani, însă 

această tendință nu este suficientă, luând în calcul și creșterea importului. Astfel, este 

important de subliniat găsirea unor măsuri pe piața românească de a sprijini exportul de vin 

românesc și de a micșora balanța negativă dintre import și export, în condițiile în care 

consumul de vin crește, iar abordarea acestuia în raport cu celelalte băuturi alcoolice este 

diferită. Pe piața internă, tendințele de creștere a vânzărilor se regăsesc în cifrele din 

statistici. 

Una dintre soluțiile sistemice pentru creșterea vânzărilor direct la producător este 

dezvoltarea enoturismului. 

„Enoturism – Această formă (nouă) de turism este privită, deocamdată, minimal. Enoturismul 

are niște granițe foarte largi pe care, astăzi, nu le vad foarte mulți români. Din enoturism pot 

trăi oamenii care nu au investiții în vie sau în crame. Neînțelegându-se acest lucru, 

segmentul acesta de activitate nu este nici susținut de autorități, nici nu este unul aspirațional 

pentru localnici sau investitori din alte domenii‖119. Acestei forme de turism i se pot adăuga 

extensii de servicii și produse „out source‖, furnizate de producători locali și persoane fizice, 

astfel încât oenoturismul să fie funcțional ca „turism de familie‖. 

În capitolul VIII, datele ne arată că enoturismul este un domeniu insuficient dezvoltat în 

Regiune. Regiunea Sud-Est are avantajul de a fi foarte ofertantă și în ceea ce privește 

turismul în general, având ca puncte de atracție principale ieșirea la Marea Neagră (județele 

Constanța și Tulcea), Delta Dunării județul Tulcea), ieșirea la Dunăre (județele Galați, Brăila 

și Tulcea), lanțul muntos al Carpaților (în județele Buzău și Vrancea), cât și multe atracții din 

patrimoniu cultural, ceea ce poate susține introducerea enoturismului ca opțiune alături de 

alte tipuri de turism în Regiune. Cramele care au participat la construirea „Drumului vinului‖ 

în județele în care se află, alături de alte crame care încă nu practică turism pot fi implicate în 

circuite complexe turistice care să abordeze mai multe tipuri de turism, precum cicloturism, 

turism cultural, de relaxare, balneoclimateric, tipuri de drumeții, etc. În zonele de frontieră pot 

fi cuplate ofertele operatorilor din ambele state. În același timp, acest tip de proximitate 

permite și un flux al forței de muncă și a schimbului cultural permanent. Cazul Ostrovit este 

elocvent. Via și sediul societății se află lipite de graniță, punctul de trecere al frontierei cu 

Bulgaria fiind la câțiva metri de sediul administrativ. O parte din angajații Ostrovit pot fi 

recrutați din Bulgaria. O situație similara va fi și la centrul viticol Niculițel. Începând cu luna 

august 2020, se va inaugura trecerea RO-RO (cu feribotul) de la Isaccea în Ucraina. Isaccea 

este la 11 km de Niculitel. S.C. VITICOLA SARICA NICULIȚEL S.A. are plantatii și la 
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Cătălin Păduraru - România vitivinicolă, o posibilă poveste de succes, iulie 2019, 

https://www.revistafermierului.ro/ 
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Isaccea. De asemenea, la Isaccea, avem și producătorul S.C. NICAFOR EXPERT S.R.L. 

care cultiva aproximativ 30 ha și și-a construit în anul 2019 o crama la Isaccea. 

Regiunea Sud-Est are ca și particularități potențialul turistic ridicat, alături de sectorul 

vitivinicol cel mai dezvoltat la nivelul țării120.  

O altă soluție poate fi importul de bune practici din alte regiuni sau state privind creșterea 

vânzărilor și politicile de promovare individuale ale cramelor sau vinurilor din Regiune.  

În ceea ce privește promovarea și informarea publicului în legătură cu particularitățile vinului 

regional, în capitolul V s-au evidențiat multe crame din Regiunea modernizate prin absorbția 

de fonduri europene. Acestea rămân o sursă bună pentru dotarea cramelor, dar și pentru 

proiecte de promovare ș dezvoltarea a infrastructurii. Fondurile pot fi accesate din diverse 

domenii: investiții agricole, turism, comunicare și promovare. În cazul sectorului vitivinicol, 

potrivit datelor din Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, absorbția a fost de aproape 

100%, singurele fonduri parțial absorbite fiind cele pe comunicare. 

Producătorii români trebuie să continue să participe la concursuri de top, pentru a susține 

calitatea vinului produs și consolidarea locului vinului românesc în clasamentele europene și 

mondiale a vinului românesc. Producătorii regionali pot pune accent pe diverse nuanțe și 

particularități (senzoriale de aromă, gust și culoare) pentru a promova și cultura locală și/sau 

regională pentru consumatori. În acest sens, este necesar și construcția unui brand de țară 

puternic, deci implicarea mai multor actori pentru promovarea vinului românesc, folosind 

perspectiva națională, regională sau locală, după caz.  

Noile tipuri de vinuri  

Una dintre noile tendințe este producerea vinului din agricultură ecologică. Condițiile sunt ca 

plantația      de  vie  și  producția  de  vin  să fie  supuse         unui          regim de control și certificare al 

MADR, cât și trebuie  parcursă  perioada  de  conversie – min. 3 ani. Întreaga suprafață deținută 

(pt același soi), trebuie să fie în sistem ecologic sau conversie.121 

În 2018, totalul suprafață în sistemul de agricultura ecologică în România a fost de 

326.259,55 ha, mai precis 1,93 % ponderea suprafețelor certificate ecologic din totalul  suprafeței 

agricole (Eurostat 2017). Responsabilitatea privind mediul înconjurător este un subiect 

sensibil pentru consumatori, mai ales pentru cei tineri. Viticultura ecologică are în aval 

procesul de vinificație și îmbuteliere, ambele cu amprente de carbon și consum de apă- 

foarte puternice. 

                                                           

120 Agenția Regională Sud-Est – Planul de Dezvoltare Sud-Est, 

http://www.adrse.ro/Documente/Planificare/PDR/2014/PDR.Sud_Est_2014.pdf 
121 Iulia Grosulescu, consilier MADR- Rolul și importanța viticulturii ecologice în România, prezentare, Conferința 

internațională OENOBIO 2019 – Progrese și provocări ale viticulturii si vinificației ecologice, 18 Noiembrie 2019 
Universitatea de Științe Agricole si Medicina Veterinara, București 
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Ca statistici, la nivel de țară, agricultură ecologică există un număr total de operatori de 

10.003 din care: 

 9.271 producători agricoli total din care:  în sectorul viticol cca.180 

 279 procesatori total din care: procesatori de vin - 15 

 327 comercianți 

 36 importatori 

 46 exportatori 

 35 flora spontană 

Vinul ecologic se obține exclusiv din struguri certificați ecologici. În legislația românească, 

aceste aspecte au fost reglementate prin Ordinul 895/2016 privind sistemul de inspecție şi 

certificare și Ordin 417/2002 privind regulile de etichetare. Vinuri din agricultura ecologică se 

obșin din 2168,82 ha, 1,2% din totalul de suprafață de viță de vie pentru vin ecologic în 

România122.  

Din domeniile din Regiunea Sud-Est care produc vin ecologic se enumeră: 

 Domeniile Adamclisi- Județul Constanța 

 Domeniul Bogdan – Județul Constanța (produce și vin biodinamic) 

 Domeniile Franco-Române –Județul Buzău 

 Senator Wine- Județul Vrancea 

 Crama Delta Dunării – Județul Tulcea 

Conform analizei „Producția de vin ecologic în România, Considerații preliminare privind 

percepția consumatorilor‖, vinul ecologic a dobândit treptat acceptare din partea 

consumatorului (însă atributul ecologic nu influențează intenția de cumpărare în 

măsura în care nu este însoțit de calitate.  

În cazul producerii vinului biodinamic în cazul producției de la Domeniul Bogdan123
, la 

cultivarea viței de vie nu se folosesc produse chimice de sinteză, lucrările se efectuează 

conform principiilor biodinamice, cu ajutorul calendarului lunar, lucrările de tăiere de vie 

se fac manual, ca și culesul strugurilor, plantă cu plantă, se folosesc preparate de origine 

minerală, vegetală și animală pentru îmbunătățirea activității microbice a terenului pentru 

procesul de humificare a substanței organice. 

                                                           

122 Producția de vin ecologic în România, Considerații preliminare privind percepția consumatorilor, Sandra Cahu, 

Oana Arina Antoce, George Cojocaru, prezentare, Conferința internațională OENOBIO 2019 – Progrese și 
provocări ale viticulturii si vinificației ecologice, 18 Noiembrie 2019 Universitatea de Științe Agricole si Medicina 
Veterinara, București 
 

123 Bogdan Mihalcea, Ana Maria Toader, Vlad Buruga- Principiile viticulturii și vinificației biodinamice 

modern aplicate la Domeniul Bogda, prezentare, Conferința internațională OENOBIO 2019 – Progrese și 
provocări ale viticulturii si vinificației ecologice, 18 Noiembrie 2019 Universitatea de Științe Agricole si Medicina 
Veterinara, București 
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Aceste tipuri de vinuri din agricultura ecologică pe termen lung vor primi un loc pe piață, iar 

consumatorii le vor aprecia. Totuși, deși este un trend cu agricultura ecologică, nu s-a 

dovedit că aceste vinuri ar fi mai bune124 

Alte tendințe de producție din sector sunt vinul albastru, vinul orange, vinurile nefiltrate și 

vinurile cu gaz exogen, vinuri care diversifică piața și pot reprezenta o provocare pentru 

producători.  

Noi provocări ale secolului XXI. Migrația și încălzirea globală  

Printre provocările secolului XXI se află încălzirea globală, care presupune multe schimbări 

climatice la nivelul întregii planete i care afecatează destul de mult sectorul agricol. Clima, 

poziția geografică și relieful Regiunii Sud-Est sunt avantajoase pentru sectorul vitivinicol, în 

special pentru județele Vrancea și Buzău, care au regiuni muntoase, unde se pot extinde 

culturile de viță de vie, în cazul în care temperaturile vor afecta negativ vița de vie. 

Pentru Dobrogea și județul Galați, umiditatea datorată apelor vecine- Dunărea și Marea 

Neagră sprijină producția, însă localizarea și creșterea temperaturilor pot avea repercusiuni. 

În Dobrogea, seceta duce la o acumulare mare de zahăr în struguri și poate influența nivelul 

de alcool din vin. În aceste condiții, producătorii trebuie să se adapteze prin folosirea unor 

noi tehnologii care să sprijine o hidratare corespunzătoare și a unor materiale enologice 

inovative. De asemenea, sunt și souiri de mare sensibilitate la secetă, cum este Muscatul 

Ottonel, la care în timpul caniculelor din lunile august-septembrie, strugurii se ofilesc, iar 

acumularile de zahăr sunt blocate. 

La nivel sistemic, dacă situația se înrăutățește, poate să existe o extindere a culturilor de viță 

de vie pe  terenurile nordice, dar și programe de susținere din partea Ministerului Agriculturii 

în cazuri de incendii sau alte dezastre provocate de creșterea temperaturii și secetă. 

O altă provocare este migrația forței de muncă, corelată cu deficitul de forță de muncă în 

general. Pentru a combate problema migrației forței de muncă și lipsa de personal în 

domeniu, la fel ca și în cazul încălzirii globale, se poate face apel la tehnologie, la 

instrumente și aparate profesionale care să poată înlocui parțial forța de muncă. Pe de altă 

parte, dezvoltarea sectorului vitivinicol și grefarea activităților turistice pot constitui un motor 

pentru migrația inversă, dinspre occident spre România. În acest fel, problema forței de 

muncă s-ar diminua. 

„Noile tehnologii. Conectarea online. Vizite virtuale. Inteligența artificială. Una dintre șansele 

României, nu doar în teritoriul abordat în rândurile de față, este conectarea la tehnologiile IT 

și de comunicare de ultimă oră. Defazajul de natura clasică, ofline (lispa autostrăzilor, de 

ex.), nu mai poate fi invocat, întrucât, în ceea ce privește internetul acesta nu are nicio 
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Interviul autorilor cu Cătălin Păduraru, Dr., CEO, International Wine Contest Bucharest, expert în domeniul 

vitivinicol, ambasador al vinului. 
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relevanță, lucru dovedit dealtfel prin poziția de top pe care o are România în ceea ce privește 

viteza de navigare în online‖125. 

Analiza SWOT pentru dezvoltarea rețelei de parteneri în sectorul vitivinicol 

În cadrul proiectului unul dintre obiective Crearea unei rețele de actori relevanți în sectorul 

vinului în țările din bazinul Mării Negre, Rep. Moldova, România, prin regiunea Sud-Est, 

Bulgaria  în vederea creșterii cooperării și colaborării în acest domeniu. 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, trebuie contactați și conectați actorii din cele trei state și 

invitați să participe în proiect. Analiza SWOT pentru crearea rețelei de actori oferă o imagine 

punctuală a câtorva dintre punctele forte și potențialelor obstacole.  

Puncte tari Puncte slabe 

- România deține un loc în clasamentele 

europene și mondiale a vinului românesc; 

- Facilitarea cooperării între producători, 

(re)vânzători, autorităţi locale/ regionale/ 

naţionale, ONG-uri şi alte agenţii de 

dezvoltare a afacerilor prin implicarea în 

activităţi comune pe parcursul derulării 

proiectului.  

- Crearea unei reţele comune care să includă 

minimum 100 de companii din cele trei state 

- Acces la platforma TIC pentru facilitarea și 

dezvoltarea relațiilor comerciale în cadrul 

rețelei WINET și la informații de interes.  

- Dificultăți în găsirea rapidă a actorilor 

interesați datorită lipsei unei baze de date 

cu contacte coerente 

- Deficitul de date și informații de contact a 

actorilor deja selectați pentru a fi invitați în 

proiect 

- Situația schimburilor economice actuale (R. 

Moldova exportă în România vinuri, însă 

valoarea exporturilor în R. Moldova este 

mult mai mică). 

Oportunități Amenințări 

- Promovarea comerțului și colaborării în 

sectorul vinului în cadrul bazinului Mării 

Negre. 

- Schimb de bune practici între actori în 

vederea adaptării la încălzirea globală și 

schimbările climatice, migrația populației și 

alte schimbări macroeconomice. 

- Dezvoltarea enoturismului prin schimb de 

bune practici 

- Schimb de metode pentru îmbinarea mai 

multor tipuri de turism (turism vitivinicol, 

cicloturism, turism cultural)  

- Cooperare pentru cercetare și inovare în 

domeniu și soluții tehnologice. 

- Dezinteres din partea actorilor din domeniu. 

- Teama de a face schimb de bune practici și 

soluții cu actori considerați concurenți. 

- Mesajul pentru actori să nu fie suficient de 

bine prezentat și elaborat. 
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Cătălin Păduraru - Despre enoturism. Iar. (... şi iar), martie 2019, https://www.revistafermierului.ro/ 
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Globalizare și digitalizare – importanța unei platforme online de promovare a 
comerțului online 

Recomandări privind modalitățile de contactare și conectare a actorilor relevanți și 

configurarea rețelei de actori relevanți 

Pentru crearea unei rețele de actori relevanți din Regiunea Sud-Est puternice în cadrul 

proiectului, în vederea contactării și abordării acestor actori, câteva recomandări pot fi 

formulate: 

 

Referitor la mesaj: 

1. În contextul globalizării, este important ca mesajul către actori să fie centrat pe faptul 

că este o tendință mondială de asociere și de cooperare mai ales locală și regional 

pentru menținerea unor particularități și valori comune. Mesajul către actori în prima 

etapă este primordial pentru ca aceștia să adere la rețea. 

2. În contextul digitalizării, o parte din mesajul echipe de proiect către actorii locali din 

sectorul vitivinicol trebuie să corespundă cu cealaltă fațetă a lumii contemporane- 

alinierea la tehnologie și instrumente digitale. Apartenența la o rețea de actori 

înseamnă în primul rând pentru fiecare actor acces la informația actualizată și 

posibilitatea de a fi pus în contact direct cu un alt actor care poate să dețină informații 

de interes.   

3. Mesajul către actori trebuie să fie clar și concis și să pună accent pe beneficiile 

apartanenței la proiect și la rețea prin posibilitatea de a face schimb de bune practici, 

dar și de a fi parte dintr-o rețea transfrontalieră de actori din sectorul de interes în 

vederea promovării schimburilor comerciale, cât și metodelor de a face față 

provocărilor din regiune (încălzire globală, poziția geografică, migrația). 

Referitor la modalități de contactare: 

4. Contactarea actorilor se poate face prin organizarea unor întâlniri locale (în cadrul 

fiecărui județ la Camerele de Comerț) de promovare a activităților proiectului și a 

invitării acestora directă în rețea, cu accentuarea beneficiilor și necesității ei.  

5. O altă abordare este apelul la Asociațiile profesionale și la patronate pentru 

promovarea activităților proiectului. 

6. Contactarea actorilor trebuie să se facă și prin e-mail prin transmiterea informațiilor 

privind proiectul și revenirea la aceștia până membrii echipei se asigură că beneficiile 

rețelei sunt înțelese corect. 

7. De asemenea, trebuie contactați toți actorii naționali și regionali publici, inclusiv 

Ministerul agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului și Ministerul Economiei, 

care dețin pârghiile de decizie și alocare a fondurilor.  
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Referitor la modalități de conectare: 

8. Conectarea actorilor se va face online și în cadrul evenimentelor prevăzute în cadrul 

proiectului WINET. În vederea oportunităților care pot apărea pentru conectarea 

acestora, ele pot fi împărțite pe mai multe categorii: 

 Promovare și publicitate 

 Schimburi comerciale 

 Schimburi de bune practici 

 Elaborarea unei rețele la nivelul celor trei state de trasee de turism vitivinicol 

 Elaborarea unor rețele specifice ale actorilor interesați de partea de cercetare-

inovare 

 Poziții comune privind diverse decizii la nivel mondial, european, regional 

referitoare la sectorul vitivinicol.  

9. Actorii vor fi puși în legătură prin funcționalitățile platformei și prin secțiunile dedicate 

comunicării lor. Studiul elaborat privind sectorul vitivinicol din cele trei state este un 

punct de start pentru a avea o imagine amplă asupra similarităților statelor din 

Bazinul Mării Negre.  
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Anexa I: Legislația europeană privind sectorul vitivinicol126 

REGULAMENTUL (UE) nr. 2019/934 DE COMPLETARE  a Regulamentului (UE) nr. 

1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, în ceea ce priveşte zonele viticole în 

care poate fi majorată tăria alcoolică, practicile oenologice autorizate și restricțiile aplicabile 

producerii și conservării produselor vitivinicole, procentajul minim de alcool al subproduselor 

și eliminarea acestora și publicarea fișelor OIV . 

REGULAMENTUL (UE) nr. 2019/34 DE STABILIRE A NORMELOR DE APLICARE atât a 

Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, în ceea ce 

priveşte cererile de protecţie a denumirilor de origine, a indicaţiilor geografice şi a menţiunilor 

tradiţionale din sectorul vitivinicol, procedura de opoziţie, modificările caietelor de sarcini ale 

produselor, înregistrarea denumirilor protejate, anularea protecţiei şi utilizarea simbolurilor, 

cât şi a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, în 

ceea ce priveşte un sistem de controale adecvat . 

REGULAMENTUL (UE) nr. 2019/33 DE COMPLETARE a Regulamentului (UE) nr. 

1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cererile de 

protecţie a denumirilor de origine, a indicaţiilor geografice şi a menţiunilor tradiţionale din 

sectorul vitivinicol, procedura de opoziţie, restricţiile de utilizare, modificările caietelor de 

sarcini ale produselor, anularea protecţiei şi etichetarea şi prezentarea. 

REGULAMENTUL  DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1708 AL COMISIEI de acordare 

a protecției în temeiul articolului 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului pentru denumirea „Însurăței" (DOP) . 

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/274 al COMISIEI 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 plantările de viță-de-vie, 

certificarea, registrul de intrări și de ieșiri, declarațiile obligatorii și notificările, de stabilire a 

normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului în ceea ce privește controalele relevante și de abrogare a Regulamentului de 

punere în aplicare (UE) 2015/561 al Comisiei. 

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2018/273 al COMISIEI de completare a Regulamentului 

(UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul 

de autorizații pentru plantările de viță-de-vie, registrul plantațiilor viticole, documentele 

însoțitoare și certificarea, registrul de intrări și de ieșiri, declarațiile obligatorii, notificările și 

publicarea informațiilor notificate, de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al 

                                                           

126 Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole - https://www.onvpv.ro/ro/content/legislatie-europeana-

domeniul-vitivinicol 
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Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controalele și sancțiunile 

relevante, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 555/2008, (CE) nr. 606/2009 și (CE) nr. 

607/2009 ale Comisiei și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 436/2009 al Comisiei și a 

Regulamentului delegat (UE) 2015/560 al Comisiei. 

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1847 al COMISIEI de aprobare a 

unei modificări a caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații 

geografice protejate [Dealurile Crișanei (IGP)]; 

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1848 al COMISIEI de aprobare a 

unei modificări a caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații 

geografice protejate [Dealurile Zarandului (IGP)]; 

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/561 al COMISIEI 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 ; 

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2015/560 al COMISIEI de completare a Regulamentului 

(UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul 

de autorizații pentru plantările de viță-de-vie; 

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) nr. 612/2014 al Comisiei de completare a 

Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului prin 

modificarea Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei în ceea ce priveşte noile măsuri 

din cadrul programelor naţionale de sprijinire a sectorului vitivinicol; 

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) nr. 614/2014 al Comisiei de modificare 

a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 în ceea ce priveşte aplicarea anumitor măsuri de sprijin 

în sectorul vitivinicol; 

REGULAMENTUL (UE) NR. 1308/2013 al Parlamentului European  si al Consiliului de 

instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a 

Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 

1234/2007 ale Consiliului; 

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 314/2012 al COMISIEI de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 și a Regulamentului (CE) nr. 436/2009 în 

ceea ce privește documentele de însoțire a transportului de produse vitivinicole, precum și 

registrele care trebuie păstrate în sectorul vitivinicol; 
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REGULAMENTUL (CE) NR. 436/2009 al COMISIEI de stabilire a normelor de aplicare a 

Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce privește registrul viticol, 

declarațiile obligatorii și colectarea de informații pentru monitorizarea pieței; 

REGULAMENTUL (CE) NR. 606/2009 al COMISIEI de stabilire a anumitor norme de 

aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în privinţa categoriilor de produse 

viticole, a practicilor oenologice și a restricţiilor care se aplică acestora; 

REGULAMENTUL (UE) NR. 538/2011 al COMISIEI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 

607/2009 de stabilire a unor norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 

479/2008 al Consiliului în ceea ce privește denumirile de origine protejate și indicațiile 

geografice protejate, mențiunile tradiționale, etichetarea și prezentarea anumitor produse 

vitivinicole ; 

REGULAMENTUL (CE) NR. 555/2008  de 

stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE)nr. 479/2008 al Consiliului privind orga

nizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţări

le terţe, potenţialul de producţie şi privind controalele în sectorul vitivinicol; 

REGULAMENTUL (CE) nr.884/2001 al Comisiei, prin care se stabilesc modalităţile de 

utilizare a documentelor care însoţesc transportul de produse vitivinicole şi registrele 

aferente sectorului vitivinicol; 
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Anexa II: Legislația națională privind serctorul vitivinicol127 

 

ORDIN  nr. 92/2019 privind aprobarea procedurii de lucru a Comisiei pentru 

aprobarea/respingerea planurilor individuale, precum și a solicitărilor de modificare a 

acestora, din cadrul programelor de restructurare/reconversie, aferente Programului național 

de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023. (publicare în Monitorul Oficial din data de 

14.02.2019) 

 

ORDIN nr. 1508/2018 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 în sectorul vitivinicol 2019-2023. 

(publicare în Monitorul Oficial din data de 17 decembrie 2018). 

 

ORDIN nr. 1208/2018 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul 

ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nrr. 266/2018 pentru aprobarea Procedurilor de 

control şi verificare în vederea autorizării plantaţiilor producătoare de struguri destinaţi 

obţinerii de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale, 

autorizării producătorilor de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau 

varietale, certificării vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică şi a 

vinurilor varietale şi stabilirii însemnului de certificare a calităţii vinurilor cu denumire de 

origine controlată, indicaţie geografică şi a vinurilor varietale îmbuteliate, precum şi pentru 

aprobarea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate 

obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie 

geografică sau varietale şi a cuantumului taxei de certificare a vinurilor cu denumire de 

origine controlată, indicaţie geografică sau varietale. 

(publicare în Monitorul Oficial din data de 29 iunie 2018) 

- Consultă ORDIN 266/2017 - forma actualizată (PDF)  

 

 ORDIN nr. 1205/2018 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole şi încadrării 

localităţilor pe regiuni viticole, podgorii şi centre viticole. 

(publicare în Monitorul Oficial din data de 27 iunie 2018). 

 

ORDIN nr. 1049/2018 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul viceprim-

ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, nr. 1.763/2014 pentru aprobarea 

                                                           

127 Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole - https://www.onvpv.ro/ro/content/legislatie-nationala-

domeniul-vitivinicol 
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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. 

(publicare în Monitorul Oficial din data de 24 mai 2018) 

- Consultă ORDIN 1763/2014 - forma actualizată (PDF) 

HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 851/2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Guvernului nr.1408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al 

Viei şi Produselor Vitivinicole.(publicare în Monitorul Oficial din data de 6 decembrie 2017) 

Consultă HG nr. 1408/2009 - forma actualizată (PDF) 

  

ORDIN nr. 266/2017 pentru aprobarea Procedurilor de control şi verificare în vederea 

autorizării plantaţiilor producătoare de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu denumire de 

origine controlată, indicaţie geografică sau varietale, autorizării producătorilor de vinuri cu 

denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale, certificării vinurilor cu 

denumire de origine controlată, indicaţie geografică şi a vinurilor varietale şi stabilirii 

însemnului de certificare a calităţii vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie 

geografică şi a vinurilor varietale îmbuteliate, precum şi pentru aprobarea cuantumului taxei 

pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru 

producerea de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale şi a 

cuantumului taxei de certificare a vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie 

geografică sau varietale. (publicare în Monitorul Oficial din data de 3 august 2017) 

  

ORDIN nr. 224/2017 pentru aprobarea modelului de carnet de viticultor şi a condiţiilor de 

utilizare a acestuia în scopul comercializării producţiei de struguri pentru vin. 

(publicare în Monitorul Oficial din data de 4 iulie 2017) 

  

ORDIN nr. 144/2017 privind aprobarea documentelor de evidență a producției vitivinicole 

(publicare în Monitorul Oficial din data de  7 iunie 2017) 

 

ORDIN nr. 145/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea 

laboratoarelor în vederea efectu[rii de analize pentru vin și celelalte produse pe bază de 

must și vin ce urmează a fi expediate în scopul comercializării pe piața internă. 

(publicare în Monitorul Oficial din data de 23 mai 2017) 

 

ORDIN nr. 994/2016 privind actualizarea Băncii de date analitice pentru fiecare an de 

producție.(publicare în Monitorul Oficial din data de 14 decembrie 2016) 
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HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 512/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 164/2015. 

(publicare în Monitorul Oficial din data de 2 august 2016) 

ORDIN nr. 364/2016 pentru aprobarea Normelor privind gestionarea sistemului autorizațiilor 

de plantare a viței-de-vie pentru struguri de vin. (publicare în Monitorul Oficial din data de 29 

martie 2016) 

HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 578/2014 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului 

financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 

2014 - 2018, cu  completările ulterioare. (publicare în Monitorul Oficial din data de 18 iulie 

2014) 

ORDIN nr. 1329/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de punere 

în aplicare a măsurii de asigurare a recoltei de struguri pentru vin, eligibilă pentru finanţare în 

cadrul programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 - 2018; 

(publicare în Monitorul Oficial din data de 3 septembrie 2014) 

ORDIN nr. 1648/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere 

în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului 

naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, şi pentru aprobarea 

modelului de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; (publicare în Monitorul Oficial din data de 14 

noiembrie 2014) 

ORDIN nr. 1763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere 

în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru 

finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 - 

2018, cu modificările și completările ulterioare; (publicare în Monitorul Oficial din data 

de 13 noiembrie 2014). 

ORDIN nr. 732/2005 pentru aprobarea Listei denumirilor de origine controlată (DOC) pentru 

vinurile liniştite, admise pentru utilizare în România, a Listei denumirilor de origine controlată 

pentru vinurile spumante, admise pentru utilizare în România, a Listei indicaţiilor geografice 

pentru vinurile liniștite admise pentru utilizare în România, a Listei indicațiilor geografice 

pentru vinurile aromatizate admise pentru utilizare în România, a Listei 

mențiunilor tradiționale ale vinurilor, admise pentru utilizare în România și a Listei denumirilor 

de origine controlată (DOC) pentru vinurile petiante, admise pentru utilizare în România, cu 

modificările și completările ulterioare;    (publicare în Monitorul Oficial din data de 10 

august 2005); 
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ORDIN nr. 119/2010 privind aprobarea Procedurii preliminare de înregistrare a cererilor de 

protectie a noilor denumiri de origine, a indicaţiilor geografice şi a menţiunilor traditionale ale 

produselor vitivinicole la nivel național și de modificare a condițiilor specifice ale produselor 

vitivinicole obținute într-o denumire de origine controlată sau o indicație geografică; 

(publicare în Monitorul Oficial din data de 31 mai 2010) 

  

ORDIN nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole şi încadrării localităţilor 

pe regiuni viticole, podgorii şi centre viticole, cu modificările şi completările ulterioare; 

(publicare în Monitorul Oficial din data de 16 iulie 2003) 

  

ORDIN  nr. 234/2004  privind aprobarea documentelor de insotire a transporturilor de 

produse vitivinicole si evidentelor obligatorii in sectorul vitivinicol 

(publicare in Monitorul Oficial din data de 27 aprilie 2004) 

  

ORDIN  nr. 172/2004  privind aprobarea listei cuprinzad laboratoarele autorizate in vederea 

executarii de analize pentru vinurile si celelalte bauturi pe baza de must si vin destinate 

exportului si pentru vinurile cu denumire de origine, precum si specialistii imputerniciti sa 

semneze documentele de atestare a calitatii acestor produse destinate exportului; 

(publicare în Monitorul Oficial din data de 11 martie 2004). 

 

ORDIN nr. 515/2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la desemnarea, denumirea, 

prezentarea şi protecţia unor produse vitivinicole; (publicare în Monitorul Oficial din data de 

9 decembrie 2002). 

 

HOTĂRARE DE GUVERN nr. 1564/2003 privind infiintarea laboratoarelor publice pentru 

controlul calitatii si igienei vinului, cu modificările și completările ulterioare; 

(publicare în Monitorul Oficial din data de 8 ianuarie 2004)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

144 

 
 

Anexa III: Lista cramelor din România 

Regiune istorică/ Cramă  

Dealurile Moldovei Cramele Tutovei 

Domeniile Lungu 

Complexul de Vinificație Bucium 

Crama Tata și fiul 

Casa Ochean 

Casa de Vinuri Beciu 

Crasa Vlădoianu 

Gramma 

Cotnari 

Crama Cârligele 

Crama Valahă Cotești 

Crama Gîrboiu 

Crama Natura 

Nicoară și fiul 

Crama Șarba 

Crama de sub tei 

Crama Bujoru 

Crama Buciumeni 

Roni Vin 

Senator Wine 

Casa de Vinuri Huși 

Stațiune de Cercetare-Dezvoltare pentru Vitiultură și 

Vinificație Bujoru 

Stațiune de Cercetare-Dezvoltare pentru Vitiultură și 

Vinificație Iași 

Crama Oancea 

Crama Măgura 

Cramele Vincon 

Crama Vingex 

Crama Averești 

Cramele Copoului 

Viticom Panciu 

Casa de Vinuri Vran Vin 

Domeniile Nicorești 1936 

Crama Weingut 

Colinele Dobrogei Crama Măcin 

Crama Delta Dunării 

Crama Noblesse 
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Domeniul Vlădoi 

Crama Clos des Colombes 

Crama Murfatlar 

Crama Ostrov 

Crama Verde Babadag 

Stațiune de Cercetare-Dezvoltare pentru Vitiultură și 

Vinificație Murfatlar 

Crama Tulcea 

Crama Frâncu 

Vinex Murfatlar 

Crama Darie 

Viticola Sarica Niculițel 

Crama Alira 

Crama Wine Pis Savor 

Casa Niculițel 

Muntenia Casa Bunescu 

Casa de Vinuri Ștefănești 

Crama Ceptura 

Cramele Bolgiu 

Cramele Halewood 

Crama Rotenberg 

Divine Area 

Domeniile Blaga 

Domeniile Dealu Mare Urlați 

Domeniile Framco-Române Săhăteni 

Crama Domeniile Săhăteni 

Domeniile Viticole Tohani 

Domeniile Zorești 

LacertA Winery 

Licorna Winehouse 

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Vitiultură și 

Vinificație Valea Călugărească 

Crama Ștefănești – Complex Vinificație 

Crama Viile Sudului 

Crama Basilescu 

Domeniile Anastasia 

Nomibo 

Crama Domniței 

Rovit Valea Călugărească 

S.E.R.V.E. Ceptura 

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Vitiultură și 
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Vinificație Pietroasa 

Stenota Winery 

Crama Davino 

Crama Via Domnului 

Crama Budureasca 

Villa Zorilor 

Castel Bolovanu 

Crama Familiei Boeru 

Domeniile Sâmburești 

Viile Metamorfosis 

Zarea 

Oltenia Pivnița Giureta 

Crama Știrbey 

Crama Mennini 

Crama Avincis – Vila Dobrușa 

Casa de Vinuri Iordache 

Crama Oprișor 

Casa de Vinuri Negrini 

Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Vitiultură și 

Vinificație Dăbuleni 

Crama Bauer 

Crama Spârleni 

Domeniul Coroanei Segarcea 

Via Sandu 

Ferma Măgureni 

Casa Isărescu 

Crama Galicea Mare 

Domeniul Catleya 

Crama Banu Mărăcine 

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Vitiultură 

și Vinificație Drăgășani 

Crama V.Inc 

Crama Cepari 

Crama Domeniile Băniei 

Vine Vin Vânju Mare 

Castel Strârmina 

Corcova Roy & Dâmboviceanu 

Transilvania Liliac Winery 

Vila Vinea 

Crama Țelna 

Crama Ciumbrud 
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Crama La Salina 

Crama Jidvei 

Cramele Logos (Pivnițele Logos) 

Viile Culpiului 

Riviera Company 

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Vitiultură 

și Vinificație Blaj 

Casa Breazu 

Ascoiația Țara vinului 

Banat Cramele Recaș 

Terra Natura 

Crama Dealul Dorului 

Cramele Buziaș (Domeniile Sara) 

Crama Tirol 

Petro Vaselo 

Crișana Crama Anca 

Crama Șiria 

Crama Pâncota 

Crama Carastelec 

Elite Wine 

Pivnițele Paven 

Pivnițele Birăuaș 

Silvania 

Rittner Vinarium 

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Vitiultură 

și Vinificație Miniș 

Vignadoro 

Wine Princess 

Maramureș Crama Mike 

Familia Hetei 

Crama Rătești 

Crama Nachbil 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

Anexa IV: Tabloul stocurilor și vânzărilor pe tipuri de vinuri în perioada 2013-2018 

Sursa datelor: Institutul Național de Statistică 

Perioada Denumirea produsului U.M. 
Stoc 
initial 

Productie 
realizata 

Livrat 
intern 

Livrat 
export 

Consum 
intern 

Stoc 
final 

Valoare [lei 
noi] 

2013 

Vin spumant (Sampanie) 
mii 
sticle 3640 25468 22771 503 - 5834 32559443 

Vinuri albe de calitate produse in 
regiuni specifice hl 252020 773684 555023 32224 63040 375417 407182680 

Alte vinuri de calitate produse in 
reg. Specifice si must 
nefermentat, avand conc. 
alcoolica <= 15% (excl.albe) hl 146796 389323 264413 47903 41891 181912 207727851 

2014 

Vin spumant (Sampanie) 
mii 
sticle 6504 19020 18317 2662 - 4545 49150275 

Vinuri albe de calitate produse in 
regiuni specifice, cu denumire de 
origine protejata (DOP) hl 379075 667695 527487 33821 65056 420406 363609988 

Vinuri de calitate produse in 
regiuni specifice si must 
nefermentat, cu denumire de 
origine protejata (DOP), avand  
conc. alcoolica <= 15% (excl. 
albe, vinul spumos) hl 179495 289486 242980 29930 26380 169691 163100060 

2015 

Vin spumant (Sampanie) 
mii 
sticle 4544 12439 13221 413 - 3349 24655872 

Vinuri albe cu denumire de origine 
protejata (DOP) hl 410927 643574 552140 21850 76754 403757 383397843 

Vinuri de calitate si musturi de 
struguri a caror fermentatie a fost 
întrerupta prin adaos de alcool, 
avand denumire de origine hl 184679 412798 277339 32027 91560 196551 190973417 



 

 
 
 

protejata (DOP) si o concentratie 
alcoolica <= 15 % (exclusiv vinuri 
albe si vinuri spumoase) 

2016 

Vinuri albe cu denumire de origine 
protejata (DOP) hl 415780 723237 583536 23114 119905 412462 438846116 

Vinuri de calitate si musturi de 
struguri a caror fermentatie a fost 
întrerupta prin adaos de alcool, 
avand denumire de origine 
protejata (DOP) si concentratie 
alcoolica <= 15% (exclusiv vinuri 
albe s vinuri spumoase) hl 192615 355198 273565 33817 72110 168321 209055964 

2017 

Vinuri albe cu denumire de origine 
protejata (DOP) hl 221245 753963 673980 14831 53922 232475 430221096 

Vinuri de calitate si musturi de 
struguri a caror fermentatie a fost 
întrerupta prin adaos de alcool, 
avand denumire de origine 
protejata (DOP) si concentratie 
alcoolica <= 15% (exclusiv vinuri 
albe si vinuri spumoase) hl 147999 361462 265140 19259 48062 177000 184403230 

Semestrul 
I 2018 

Vinuri albe cu denumire de origine 
protejata (DOP) hl 163959 189825 218703 4513 24586 101694 122385563 

Vinuri de calitate si musturi de 
struguri a caror fermentatie a fost 
întrerupta prin adaos de alcool, 
avand denumire de origine 
protejata (DOP) si concentratie 
alcoolica <= 15% (exclusiv vinuri 
albe si vinuri spumoase) hl 128570 358384 258996 16354 66815 149808 169094500 



 

 
 
 

Vinuri si musturi de struguri a 
caror fermentatie a fost întrerupta 
prin adaos de alcool, avand o 
concentratie alcoolica <= 15% 
(exclusiv vinuri spumoa si vinuri 
cu denumire de origine protejata - 
DOP)] hl 74825 75243 87670 22495 - 43237 48799047 

Semestrul 
II 2018 

Vinuri albe cu denumire de origine 
protejata (DOP) hl 99408 368092 233990 2504 46263 186188 149516517 

Vinuri de calitate si musturi de 
struguri a caror fermentatie a fost 
întrerupta prin adaos de alcool, 
avand denumire de origine 
protejata (DOP) si concentratie 
alcoolica <= 15% (exclusiv vinuri 
albe si vinuri spumoase) hl 78663 251362 133361 6102 49873 149808 89223574 

Vinuri si musturi de struguri a 
caror fermentatie a fost întrerupta 
prin adaos de alcool, avand o 
concentratie alcoolica <= 15% 
(exclusiv vinuri spumoa si vinuri 
cu denumire de origine protejata - 
DOP)] hl 44949 265858 88784 28392 - 200259 56486851 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

Anexa V: Tabloul stocurilor și vânzărilor pe tipuri de vinuri pe luni în 2018 

Sursa datelor: Institutul Național de Statistică 

 

Perioada  Denumirea produsului U.M. 
Stoc 
initial 

Productie 
realizata 

Livrat 
intern 

Livrat 
export 

Consum 
intern 

Stoc 
final 

Valoare 
[lei noi] 

Ianuarie  Vin spumant (Sampanie) 
mii 
sticle 709 211 237 5 - 678 1949400 

Ianuarie  
Vinuri albe cu denumire d origine 
protejata (DOP) hl 163959 25676 27099 592 2174 159770 13918087 

Ianuarie  

Vinuri de calitate si musturi de 
struguri a caror fermentatie a 
fost întrerupta prin adaos de 
alcool, avand denumire de 
origine protejata (DOP) si 
concentratie alcoolica <= 15% 
(exclusiv vinuri albe si vinuri 
spumoase) hl 128570 18953 23055 1935 1615 120918 11971973 

Ianuarie  

Vinuri si musturi de struguri a 
caror fermentatie a fost 
întrerupta prin adaos de alcool, 
avand o concentratie alcoolica 
<= 15% (exclusiv vinuri 
spumoase si vinuri cu denumire 
de origine protejata -DOP)] hl 74825 13188 13731 2569 - 71713 6242449 

Februarie 
Vinuri albe cu denumire de 
origine protejata (DOP) hl 159659 30090 32362 1645 2402 153340 15980637 



 

 
 
 

Februarie 

Vinuri de calitate si musturi de 
struguri a caror fermentatie a 
fost întrerupta prin adaos de 
alcool, avand denumire de 
origine protejata (DOP) si 
concentratie alcoolica <= 15% 
(exclusiv vinuri albe si vinuri 
spumoase) hl 123873 19603 18113 2853 2384 120126 11512424 

Februarie 

Vinuri si musturi de struguri a 
caror fermentatie a fost 
întrerupta prin adaos de alcool, 
avand o concentratie alcoolica 
<= 15% (exclusiv vinuri 
spumoase si vinuri cu denumire 
de origine protejata -DOP)] hl 72023 13218 15381 2287 - 67573 7981712 

Martie  Vin spumant (Sampanie) 
mii 
sticle 894 232 76 11 - 1039 1192834 

Martie  
Vinuri albe cu denumire d origine 
protejata (DOP) hl 152991 39629 50725 829 12162 128904 31552205 

Martie  

Vinuri de calitate si musturi de 
struguri a caror fermentatie a 
fost întrerupta prin adaos de 
alcool, avand denumire de 
origine protejata (DOP) si 
concentratie alcoolica <= 15% 
(exclusiv vinuri albe si vinuri 
spumoase) hl 119891 31578 30854 3040 2607 114968 19554151 

Martie  

Vinuri si musturi de struguri a 
caror fermentatie a fost 
întrerupta prin adaos de alcool, 
avand o concentratie alcoolica 
<= 15% (exclusiv vinuri 
spumoase si vinuri cu denumire 
de origine protejata -DOP)] hl 68327 14923 17772 5393 - 60085 10174352 



 

 
 
 

Aprilie  
Vinuri albe cu denumire d origine 
protejata (DOP) hl 128407 33343 34427 221 3613 123489 15977427 

Aprilie  

Vinuri de calitate si musturi de 
struguri a caror fermentatie a 
fost întrerupta prin adaos de 
alcool, avand denumire de 
origine protejata (DOP) si 
concentratie alcoolica <= 15% 
(exclusiv vinuri albe si vinuri 
spumoase) hl 114317 13544 20317 732 3347 103617 12784949 

Aprilie  

Vinuri si musturi de struguri a 
caror fermentatie a fost 
întrerupta prin adaos de alcool, 
avand o concentratie alcoolica 
<= 15% (exclusiv vinuri 
spumoase si vinuri cu denumire 
de origine protejata -DOP)] hl 60939 9398 12657 3698 - 53982 7185940 

Mai  
Vinuri albe cu denumire d origine 
protejata (DOP) hl 123209 27461 35605 535 3071 111459 21041370 

Mai  

Vinuri de calitate si musturi de 
struguri a caror fermentatie a 
fost întrerupta prin adaos de 
alcool, avand denumire de 
origine protejata (DOP) si 
concentratie alcoolica <= 15% 
(exclusiv vinuri albe si vinuri 
spumoase) hl 103244 12546 18291 948 3473 93078 12338507 

Mai  

Vinuri si musturi de struguri a 
caror fermentatie a fost 
întrerupta prin adaos de alcool, 
avand o concentratie alcoolica 
<= 15% (exclusiv vinuri 
spumoase si vinuri cu denumire 
de origine protejata -DOP)] hl 54457 11527 13062 3317 - 49605 7581588 



 

 
 
 

Iunie  
Vinuri albe cu denumire d origine 
protejata (DOP) hl 111046 33626 38485 691 1164 101694 23915837 

Iunie  

Vinuri de calitate si musturi de 
struguri a caror fermentatie a 
fost întrerupta prin adaos de 
alcool, avand denumire de 
origine protejata (DOP) si 
concentratie alcoolica <= 15% 
(exclusiv vinuri albe si vinuri 
spumoase) hl 92399 10798 15005 744 3516 82571 11708922 

Iunie  

Vinuri si musturi de struguri a 
caror fermentatie a fost 
întrerupta prin adaos de alcool, 
avand o concentratie alcoolica 
<= 15% (exclusiv vinuri 
spumoase si vinuri cu denumire 
de origine protejata -DOP)] hl 50546 12989 15067 5231 - 43237 9633006 

Iulie  
Vinuri albe cu denumire d origine 
protejata (DOP) hl 99408 37951 41637 301 3546 91875 22132763 

Iulie  

Vinuri de calitate si musturi de 
struguri a caror fermentatie a 
fost întrerupta prin adaos de 
alcool, avand denumire de 
origine protejata (DOP) si 
concentratie alcoolica <= 15% 
(exclusiv vinuri albe si vinuri 
spumoase) hl 78663 14820 15653 757 2601 74472 11793802 

Iulie  

Vinuri si musturi de struguri a 
caror fermentatie a fost 
întrerupta prin adaos de alcool, 
avand o concentratie alcoolica 
<= 15% (exclusiv vinuri 
spumoase si vinuri cu denumire 
de origine protejata -DOP)] hl 44949 12676 14695 2899 - 40031 8146252 



 

 
 
 

August 
Vinuri albe cu denumire d origine 
protejata (DOP) hl 92659 40672 44879 405 3200 84847 26228721 

August 

Vinuri de calitate si musturi de 
struguri a caror fermentatie a 
fost întrerupta prin adaos de 
alcool, avand denumire de 
origine protejata (DOP) si 
concentratie alcoolica <= 15% 
(exclusiv vinuri albe si vinuri 
spumoase) hl 77003 17386 21971 1466 1814 69138 13631171 

August 

Vinuri si musturi de struguri a 
caror fermentatie a fost 
întrerupta prin adaos de alcool, 
avand o concentratie alcoolica 
<= 15% (exclusiv vinuri 
spumoase si vinuri cu denumire 
de origine protejata -DOP)] hl 40846 11718 14014 1772 - 36778 6986495 

Septembrie  
Vinuri albe cu denumire d origine 
protejata (DOP) hl 84138 35095 39842 141 1197 78053 27010970 

Septembrie  

Vinuri de calitate si musturi de 
struguri a caror fermentatie a 
fost întrerupta prin adaos de 
alcool, avand denumire de 
origine protejata (DOP) si 
concentratie alcoolica <= 15% 
(exclusiv vinuri albe si vinuri 
spumoase) hl 68353 19586 20078 705 437 66719 12976272 

Septembrie  

Vinuri si musturi de struguri a 
caror fermentatie a fost 
întrerupta prin adaos de alcool, 
avand o concentratie alcoolica 
<= 15% (exclusiv vinuri 
spumoase si vinuri cu denumire 
de origine protejata -DOP)] hl 42743 26144 14958 2095 - 51834 7402862 



 

 
 
 

Octombrie  
Vinuri albe cu denumire d origine 
protejata (DOP) hl 78053 118468 35848 639 19308 140726 26957030 

Octombrie  

Vinuri de calitate si musturi de 
struguri a caror fermentatie a 
fost întrerupta prin adaos de 
alcool, avand denumire de 
origine protejata (DOP) si 
concentratie alcoolica <= 15% 
(exclusiv vinuri albe si vinuri 
spumoase) hl 66719 104042 20502 1174 11154 137931 14619739 

Octombrie  

Vinuri si musturi de struguri a 
caror fermentatie a fost 
întrerupta prin adaos de alcool, 
avand o concentratie alcoolica 
<= 15% (exclusiv vinuri 
spumoase si vinuri cu denumire 
de origine protejata -DOP)] hl 51834 119422 13025 8239 - 149992 11309992 

Noiembrie  Vin spumant (Sampanie) 
mii 
sticle 2273 332 749 4 - 1852 10854201 

Noiembrie  
Vinuri albe cu denumire d origine 
protejata (DOP) hl 140313 101967 36237 791 13739 191513 25678834 

Noiembrie  

Vinuri de calitate si musturi de 
struguri a caror fermentatie a 
fost întrerupta prin adaos de 
alcool, avand denumire de 
origine protejata (DOP) si 
concentratie alcoolica <= 15% 
(exclusiv vinuri albe si vinuri 
spumoase) hl 137931 69543 32387 1492 31478 142117 19733786 



 

 
 
 

Noiembrie  

Vinuri si musturi de struguri a 
caror fermentatie a fost 
întrerupta prin adaos de alcool, 
avand o concentratie alcoolica 
<= 15% (exclusiv vinuri 
spumoase si vinuri cu denumire 
de origine protejata -DOP)] hl 149992 86595 20249 7818 - 208520 13927440 

Decembrie Vin spumant (Sampanie) 
mii 
sticle 1852 300 844 18 - 1290 11743510 

Decembrie 
Vinuri albe cu denumire d origine 
protejata (DOP) hl 195505 33939 35547 227 5273 186188 21508199 

Decembrie 

Vinuri de calitate si musturi de 
struguri a caror fermentatie a 
fost întrerupta prin adaos de 
alcool, avand denumire de 
origine protejata (DOP) si 
concentratie alcoolica <= 15% 
(exclusiv vinuri albe si vinuri 
spumoase) hl 151110 25985 22770 508 2389 149808 16468804 

Decembrie 

Vinuri si musturi de struguri a 
caror fermentatie a fost 
întrerupta prin adaos de alcool, 
avand o concentratie alcoolica 
<= 15% (exclusiv vinuri 
spumoase si vinuri cu denumire 
de origine protejata -DOP)] hl 208368 9303 11843 5569 - 200259 8713810 



 

 
 
 

ANEXA VI: Tabele suplimentare privind exporturile pe tipuri de vinuri 

Diferența în procente din an în an ( adică 2018 față de 2017, 2017 față de 2016 etc.) 

 2018 2017 2016 2015 2014 

UM specifice 23% 23% -8% 34% 2% 

Kilograme 21% 24% -8% 32% 0% 

Valori (mii EUR) 14% 19% -6% 24% 3% 

 

Top 10 în anul 2018 în procente pentru vinuri din struguri proaspeți, inclusiv vinurile 

îmbogățite cu alcool; musturi de struguri (excl. cele nefermentate, fără adaos de alcool, cu 

sau fără adaos de zahar sau alți îndulcitori) 

 

 Țară EUR 

1.  Regatul Unit Al Marii Britanii Si Irlandei De Nord 25% 

2.  Germania 18% 

3.  Olanda 12% 

4.  R.P.Chineza 8% 

5.  Spania 7% 

6.  Italia 5% 

7.  Polonia 4% 

8.  S.U.A. 3% 

9.  Estonia 2% 

10.  Canada 2% 

 

Șampanie, cu denumire de origine protejata (DOP) 

 

 2018 2017 2016 2015 2014 

UM -38% 16% -58% -26% 184% 

Kilograme -38% 17% -59% -26% 183% 

Valori (mii 

EUR) 

-40% 30% -65% -13% 188% 

 

Vinuri spumoase din soiuri, din struguri proaspeți [excl. cele cu denumire de origine protejată 

(DOP) si cele cu indicație geografica protejata (IGP)] 

 

 2018 2017 2016 2015 2014 

UM 87% 0% 61% 224% 59% 

Kilograme 86% 0% 60% 227% 52% 

Valori (mii 

EUR) 

213% 1% 49% 166% 86% 

 

 



 

 
 
 

Vinuri albe din struguri proaspeți, produse in Uniunea Europeana, prezentate in recipiente cu 

un conținut <= 2 l,  cu un titru alcoolic volumic existent <= 15% vol, cu indicație geografica 

protejata (IGP)(excl. vinuri spumoase, vinuri petiante) 

 

 2018 2017 2016 2015 2014 

UM -21% -35% -31% -15% -21% 

Kilograme -20% -35% -31% -15% -21% 

Valori (mii 

EUR) 

-18% -33% -33% -11% -15% 

 

Musturi de struguri (excl. mustul de struguri a cărui fermentație a fost oprita prin adaosul de 

alcool) 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

UM 267095 1432376 609933 184355 305352 1209 

Kilograme 285603 1541487 664718 195952 305352 1209 

Valori (mii 

EUR) 

118,16 792,23 123,25 108,92 225,33 5,34 

 

Musturi de struguri, parțial fermentate, sau a căror fermentație a fost oprita altfel decât cu 

adaos de alcool (excl. mustul de struguri a cărui fermentație a fost oprita prin adaosul de 

alcool) 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

UM 259848 1128902 608726 182749 298648 0 

Kilograme 277984 1222993 663511 194372 298648 0 

Valori (mii 

EUR) 

110,51 687,07 119,37 102,56 208,59 0 

 

Vinuri din struguri proaspeți, inclusiv vinuri alcoolizate, si musturi de struguri a căror 

fermentație a fost împiedicată sau întrerupta prin adaos de alcool, prezentate in recipiente cu 

un conținut > 2 l dar <= 10 l (excl.vinuri spumoase) 

 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

UM 373801 634704 0 0 0 0 

Kilograme 375374 634743 0 0 0 0 

Valori (mii 

EUR) 

475,61 618,48 0 0 0 0 

 

Vinuri din struguri proaspeți,inclusiv vinuri alcoolizate,în sticle închise cu dopuri tip 

„ciupercă‖,fixate cu ajutorul clemelor/legăturilor;vinuri,altfel prezentate,care au la temperatura 

de 20 °C o suprapresiune datorate anhidridei carbonice.  

 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

UM 22 53 24741 964 0 0 

Kilograme 22 47 24741 964 0 0 

 



 

 
 
 

Vinuri din struguri proaspeți; musturi de struguri a căror fermentație a fost împiedicată sau 

întreruptă prin adaos de alcool, prezentate in recipiente cu un conținut <= 2 l (excl.vinuri 

spumoase) 

 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

UM 13726991 11042512 9302977 9274725 8153174 7378421 

Kilograme 13758330 11161376 9277437 9241550 8239280 7630034 

Valori (mii 

EUR) 

25777,62 20607,54 17489,42 17764,71 15102,66 13622,69 

 

Vinuri,incl.alcoolizate,cu DOP,in recip.<=2 l,in sticle cu dopuri ""ciuperca"",fixate cu 

cleme/legături;vinuri,altfel prezentate,care au la temperatura de 20 0C o suprapresiune 

datorita anhidridei carbonice in sol.>=1 bar dar<3 bari  

 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

UM 59089 3453 3734 3834 8312 6136 

Kilograme 59526 3453 4257 3834 8312 6136 

Valori (mii 

EUR) 

249,04 10,7 21,12 12,06 27,78 19,74 

 

Vinuri,incl.alcoolizate,cu IGP,in recip.<=2 l,in sticle cu dopuri""ciuperca"",fixate cu 

cleme/legături;vinuri,altfel prezentate,care au la temperatura de 20 0C o suprapresiune 

datorita anhidridei carbonice in sol.>=1 bar dar<3 bari 

 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

UM 2306 450 84 1536 4297 9551 

Kilograme 2284 504 84 1536 4707 9551 

Valori (mii 

EUR) 

10,29 3,8 0,14 5,03 14,98 23,82 

 

Vinuri,incl.alcoolizate,din soiuri,in recip.<=2 l,in sticle cu dopuri ""ciuperca"",fixate cu 

cleme/legături;vinuri,altfel prez.,care au la temperatura de 20 0C o suprapresiune datorita 

anhidridei carbonice in solutie>=1 bar dar<3 bari 

 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

UM 3483 1042 4221 4672 10802 30278 

Kilograme 3133 1042 4191 5057 10802 32462 

Valori (mii 

EUR) 

23,48 1,56 14,81 15,74 26,62 76,28 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Vinuri albe din struguri proaspeți, produse in Uniunea Europeana, prezentate in recipiente cu 

un conținut <= 2 l,  cu un titru alcoolic volumic existent <= 15% vol, cu indicație geografica 

protejata (IGP)(excl. vinuri spumoase, vinuri petiante) 

 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

UM 293420 369326 566743 825534 973586 1229706 

Kilograme 295527 369103 566472 824356 972987 1231959 

Valori (mii 

EUR) 

564,12 686,9 1030,11 1542,57 1735,71 2054,03 

 

 

 

 

 

2015 2016 2017 Sem I 2018 Sem II 2018 

552140 583536 

673980 

218703 233990 

21850 23114 14831 4513 2504 

Vinuri albe cu denumire de origine protejata (DOP) 
[UM: hl] 

Livrat intern Livrat export 

2015 2016 2017 2018 

277339 273565 265140 

392357 

32027 33817 19259 22456 

Vinuri de calitate si musturi de struguri a caror fermentatie a 
fost întrerupta prin adaos de alcool, avand denumire de 

origine protejata (DOP) si o concentratie alcoolica <= 15 % 
(exclusiv vinuri albe si vinuri spumoase) 

Livrat intern Livrat export 


