
ANEXA Nr. 1: REGISTRUL de intrări-ieşiri pentru produsele vitivinicole supuse creşterii tăriei alcoolice 
naturale 
 

INTRĂRI IEŞIRI 
Data Produsul Originea(1) Volumul / Nr. 

recipientului(2)
Zona 

viticolă 
CEO)

Conţinutul 
în zahărul

Culoarea Data Produsul Destinaţia(5) Volumul Zona 
viticolă 
CEO)

Conţinutul 
în 

zahăr(4) 

Culoarea

                            
                            
                            
                            
 
(1)Se precizează numele, adresa furnizorului şi numărul documentului de însoţire în cazul achiziţionării ("producţie internă", în cazul în care este 
de provenienţă proprie). 
(2)Se precizează volumul şi nr. recipientului în care se află produsul. 
(3)Zona viticolă de provenienţă a mustului de struguri concentrat (MC)/mustului de struguri concentrat rectificat (MCR). 
(4)Exprimat în grade Brix sau în echivalent % vol. potenţial. 
(5)Dacă este vorba despre utilizarea internă, se precizează: "creşterea tăriei alcoolice naturale"; dacă este vorba despre expediţie, se precizează 
numele şi adresa destinatarului şi numărul documentului de însoţire. 
 



 
ANEXA Nr. 2: REGISTRUL pentru creşterea tăriei alcoolice naturale 
 

PRODUS SUPUS ÎMBOGĂŢIRII PRODUS UTILIZAT PENTRU 
ÎMBOGĂŢIRE 

PRODUS OBŢINUT FINAL Creşterea 
alcoolice 

naturale(1) 

Data Ora 
Produsul 
şi zona 

viticolă(2) 

Cantitate 
hl / q 

Nr. 
recipientului

Culoarea Tăria 
alcoolică 
volumică 
iniţială 

(3) 

Produsul 
(4) 

Cantitatea Nr. 
recipientului 

Conţinutul 
în zahăr 

(5) 

Nr. 
recipientului

Cantitatea 
(6) 

Culoarea 
produsului 

(7) 

Tăria 
alcoolică 
volumică 
finală (8)

                              
                              
                              
                              
(1)În cazul unei declaraţii prealabile, se menţionează data completă (zi/lună/an). 
(2)Produsul: struguri proaspeţi, must de struguri, must de struguri parţial fermentat, vin nou încă în fermentare şi zona viticolă comunitară. 
(3)Indicarea tăriei alcoolice volumice iniţiale (TAVI) naturale înaintea îmbogăţirii. 
(4)Produsul: must de struguri concentrat sau must de struguri concentrat rectificat. 
(5)Pentru musturile de struguri concentrate sau musturile de struguri concentrate rectificate. Exprimat în grade Brix sau în echivalent % vol. 
potenţial. 
(6)În cazul unei îmbogăţiri asupra întregii recolte, volumul obţinut trebuie să fie înscris după finalizarea îmbogăţirii. 
(7)Produsul: vin de masă, vin cu indicaţie geografică, vin cu denumire de origine controlată (precizarea denumirii). 
(8)Tăria alcoolică volumică finală (TAVF) a produsului obţinut trebuie să fie înscrisă după analiză. În caz de fracţionare, TAVF a produselor 
obţinute după adăugarea produsului de îmbogăţire este facultativă. 
 
 
 



ANEXA Nr. 3: DECLARAŢIA PREALABILĂ de creştere a tăriei alcoolice 
naturale 

1._ 
1. Numele şi prenumele / Firma: 
........................................................................ 
Adresa (localitate, stradă şi nr. ): 
.......................................................................... 

Rezervat APIA-CJ 
Declaraţie primită 

la data: 
.................... 

Comuna: 
........................................................................ 
Judeţul:.................................... 

Stampila: 

 
2.Punctul de lucru la care au loc operaţiunile (1): 
 

 3.Natura produsului / produselor supus / supuse creşterii tăriei alcoolice naturalei): 
|_| Struguri proaspeţi 
|_| Must de struguri 
|_| Must de struguri parţial fermentat 
|_| Vin nou aflat încă în fermentaţie 

 4.Cantitatea / cantităţile de produs / produse supus / supuse creşterii tăriei alcoolice 
naturale: 
- Struguri proaspeţi.......................................................................... q 
- Must de struguri............................................................................. hl 
- Must de struguri parţial fermentat.................................................. hl 
- Vin nou aflat încă în fermentaţie.................................................. hl 

 5.Tăria alcoolică naturală a produselor supuse creşterii potenţialului alcoolic: 
- Struguri proaspeţi.......................................................................... % vol 
- Must de struguri............................................................................. % vol 
- Must de struguri parţial fermentat.................................................. % vol 
- Vin nou aflat în fermentaţie............................................................ % vol 

 
 6.Procedeul / procedeele de creştere a tăriei alcoolice naturale utilizat / utilizate(2): 
|_| Adaos de must de struguri concentrat 
|_| Adaos de must de struguri concentrat rectificat 
 
 7.Cantităţile de produs / produse care vor fi folosite pentru creşterea tăriei alcoolice 
naturale: 
- Must de struguri concentrat......................................................... hl 
- Must de struguri concentrat rectificat............................................ hl 
 
 8.Creşterea tăriei alcoolice naturale propuse a se realiza pentru: 
- Struguri proaspeţi........................................................................... % vol / hl 
- Must de struguri.............................................................................. % vol / hl 
- Must de struguri parţial fermentat................................................... % vol / hl 
- Vin nou aflat în fermentaţie............................................................. % vol / hl 

9.Data şi ora primei operaţiuni........................................................... 
 

10.Data............................................................................................ 
 
11.Semnătura declarantului............................................................... L.S. 

______ 
(1)Dacă adresa este diferită de cea indicată mai sus. 
(2)Bifaţi casetele utile. 



ANEXA Nr. 4: NOTIFICARE privind creşterea tăriei alcoolice 
naturale 

1._ 
 
1. Numele şi prenumele / Firma: 
..................................................... 
Adresa (localitate, stradă şi nr. ): 
............................................... 
Comuna: 
.................................................... 
Judeţul:.................................... 

Rezervat I.S.C.T.V. 
Judeţul:.................... 
Notificare primită 
la data:................ 
Ştampila: 

2.Adresa punctului de lucru unde va avea loc operaţiunea: 

3.Produsul / Produsele supus / supuse creşterii tăriei alcoolice naturale(1): 
|_| Struguri 
|_| Must de struguri 
|_| Must de struguri parţial fermentat 
|_| Vin nou aflat încă în fermentaţie 

4.Cantitatea / Cantităţile de produs / produse supus / supuse creşterii tăriei alcoolice 
naturale: 
- Struguri.......................................................................... q 
- Must de struguri............................................................. hl 
- Must de struguri parţial fermentat.................................. hl 
- Vin nou aflat încă în fermentaţie.................................... hl 

5.Tăria alcoolică a produsului / produselor supus / supuse creşterii tăriei alcoolice naturale: 
- Struguri.......................................................................... % vol. 
- Must de struguri............................................................. % vol. 
- Must de struguri parţial fermentat.................................. % vol. 
- Vin nou aflat încă în fermentaţie.................................... % vol. 

6.Produsul utilizat pentru creşterea tăriei alcoolice naturale (1): 
|_| Must de struguri concentrat 
|_| Must de struguri concentrat rectificat 

7.Cantităţile de produs / produse care vor fi folosite pentru creşterea tăriei alcoolice 
naturale: 
- Must de struguri concentrat........................................... hl 
- Must de struguri concentrat rectificat........................... hi 
8.Data, ora şi locul primei operaţiuni..................................... 
9.Data................................................................................... 

10.Semnătura (ştampila) solicitantului................................. 
______ 
(1)Bifaţi casetele utile. 



ANEXA Nr. 5: DECLARAŢIE de finalizare a operaţiunii de creştere a 
tăriei alcoolice naturale 

1._ 
 
1. Numele şi prenumele / Firma: 
................................................... 
Adresa (localitate, stradă şi nr. ): 
............................................... 
Comuna: 
.............................................. 
Judeţul:.................................... 

Rezervat APIA CJ 
Nr. de înregistrare 
............................. 

Data:................ 

 
2.Punctul de lucru al operaţiunii (adresa): ………............................................................. 
 
3.Zone UE de origine a volumelor de musturi folosite (bifaţi casetele utile): 

|_| B 
|_| CI 
|_| CII 

 
4.Cantitatea / Cantităţile de produs / produse supus / supuse creşterii tăriei alcoolice 

naturale: 
- Struguri proaspeţi........................................ q 
- Must de struguri............................................ hl 
- Must de struguri parţial fermentat................. hl 
- Vin nou aflat încă în fermentaţie................... hl 

 
5.Cantitatea de produs utilizată (bifaţi casetele utile) şi volumele alcoolice realizate: 

|_| Must de struguri concentrat.................................. hl....................... %vol. 
|_| Must de struguri concentrat rectificat.................... hl....................... % vol. 

 
6.Volumul de produs obţinut după operaţiune: 

- Volumul de vin de masă obţinut............................................... hl 
- Volumul de vin cu indicaţie geografică obţinut......................... hl 
- Volumul de vin DOC obţinut................................................. hl 

 7.Cuantumul sprijinului: 
- Must de struguri concentrat: 1,699 euro /% vol. / hl 
- Must de struguri concentrat rectificat 2,206 euro /% vol. / hl 
 

8.Data primei operaţiuni de creştere a tăriei alcoolice naturale:.......................................... 
 

9.Data ultimei operaţiuni de creştere a tăriei alcoolice naturale:.......................................... 
 

10.La prezenta anexă se ataşează copii ale buletinului /buletinelor de analiză a 

produselor vinicole obţinute la finalizarea operaţiunii de creştere a tăriei alcoolice naturale.  
 
11.Data................................ 
Semnătura şi ştampila declarantului............... 

 


