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1.  ABREVIERI 
APIA → Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 
APIA - CJ → Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judetean 
B→  Bănci 
BA→ Buletin de Analiză 
BAM→ Buletin de Analiză a Mustului 
BAV→ Buletin de Analiză a Vinului 
BCE→ Banca Centrală Europeană 
BRP – Biroul Relatii cu Publicul 
BAGOF → Biroul Avansuri, Garanţii si Operatiuni Financiare 
CIJ → Compartimentul Inspectii APIA - Centrul Judetean  
DMP→Direcţia Măsuri de Piaţă 
DMP 1 → Director Direcţia Măsuri de Piaţă  
DMP - SVZ→ Serviciul MP sector vegetal si zahar 
DMP - SVZ  1 → Sef Serviciu MP sector vegetal si zahar  
DMP - AMPI - Biroul Autorizare Masuri de Piata- Interventie 
DADR →  Direcţia Agricolă şi de Dezvoltare Rurală 
DIS - Directia Inspectii  si Supracontrol 
DR→ declaraţie de recoltă 
DP → declaraţie de producţie 
DS → declaraţie de stocuri 
DIB→ Documente de Identitate Bancară 
DPI → Declaraţia Prealabilă de Îmbogăţire 
FP (1,2)-  executant Serviciu MP sector vegetal si zahar 
FEGA→ Fondul European  de Garantare Agricolă 
FEADR- Fondul European pentru Agricultura si dezvoltare Rurala 
ISCTV→ Inspectoratul de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol  
L→ Laboratoare 
MADR→ Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 
MS → must de struguri 
MC → must de struguri concentrat 
MCR→ must de struguri concentrat rectificat 
N→ anul în curs 
N + 1→ anul următor 
N -1 → anul anterior 
PV→ Proces verbal 
SASMP → Serviciul examinări cereri de ajutor Masuri de Piata 
SSASMP→ Sef Serviciu examinări cereri de ajutor Masuri de Piata 
SASMP 1, 2 → Executant Serviciul examinări cereri de ajutor măsuri de piaţă 
TAV → Tăria Alcoolică Volumetrica 
VM → vin de masă 
VR→ Vin de Regiune 
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2.  Baza legală   

 

2.1. Legislaţie comunitară 

 
Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei 
vitivinicole (articolul 19,20) care prevede măsura de sprijin folosirea mustului de struguri 
concentrat. 
 
Regulamentul (CE) nr. 555/2008  al Comisiei care stabileşte normele de aplicare a 
regulamentului (CE) n° 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei 
vitivinicole, referitoare la măsura de sprijin folosirea mustului de struguri concentrat 
(Sectiunea 10, articolele 32,33,34). 
 
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului de instituire a unei organizări comune a 
pieţelor agricole şi privind dispoziţiile specifice referitoare la anumite produse agricole 
(regulamentul Unic OCP) 
 
Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului privind finanţarea politicii agricole 
comune. 
 
Regulamentul (CE) nr. 885/2006 de stabilire a normelor comunitare detaliate pentru 
aplicarea Regulamentului Consiliului nr. 1290/2005 privind acreditarea agenţiilor de plăţi şi 
a altor organisme şi validarea conturilor FEGA şi FEADR. 
 
Regulamentul (CE) nr. 1913/2006 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a 
sistemului agromonetar al euro în sectorul agricol, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
Regulamentul (CEE, EURATOM) nr. 1182/71 al Consiliului privind stabilirea regulilor care 
se aplică termenelor, datelor şi expirării termenelor. 
 
Regulamentul (CEE) nr. 2220/1985 al Comisiei de stabilire a normelor comune de 
aplicare a regimului de garanţii pentru produsele agricole. 
   
Regulamentul (CE) nr. 884/2001 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare privind 
documentele de însotire a transporturilor de produse vitivinicole si evidentele obligatorii în 
sectorul vitivinicol. 
 
Regulamentul (CE) nr. 1282/2001 al Comisiei care fixează modalităţile de aplicare ale 
regulamentului (CE) n° 1493/1999 al Consiliului în ceea ce priveşte stabilirea informaţiilor 
pentru cunoaşterea produselor şi urmărirea pieţei în sectorul vitivinicol. 
 
Regulamentul Consiliului (Ce) nr. 1782/2003 din 29 septembrie 2003 de stabilire a 
normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune şi de 
stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori . 
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2.2. Legislaţie naţională 

 
Legea nr. 244/2002, a viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei 
vitivinicole, art. 37, alin. 4 lit. b)cu modificarile si completarile ulterioare. 
HG nr. 1134/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii viei şi 
vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/ 2002, art.103 – 106. 
OM nr. 75/2004 privind aprobarea documentelor de evidenţă a producţiei vitivinicole: 
declaraţii de stocuri, declaraţii de recoltă şi declaraţii de producţie. 
ORDIN nr. 277 din 20 aprilie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
autorizarea laboratoarelor in vederea executarii de analize pentru vinurile si celelalte 
produse pe baza de must si vin ce urmeaza a fi expediate in scopul comercializarii pe 
piata interna. 
OM  nr. 645/ 2005 privind aprobarea încadrării regiunilor viticole româneşti în zonele 
viticole ale Uniunii Europene şi condiţiile aplicării corecţiilor de tărie alcoolică şi de 
aciditate asupra recoltelor de struguri aflate în diferite stadii de prelucrare. 
Legea nr. 1/ 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare. 
Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 422/2006 pentru aprobarea 
criteriilor de acreditare pentru Agenţiile de plăţi pentru agricultură, dezvoltare rurală şi 
pescuit şi pentru Organismul coordonator al agenţiilor de plăţi pentru agricultură, 
dezvoltare rurală şi pescuit. 
OM  nr. 581/15.09.2008  privind aprobarea normelor de acordare a sprijinului financiar 
producătorilor de vin care utilizează must concentrat şi/sau must concentrat rectificat în 
vederea creşterii tăriei alcoolice naturale a strugurilor proaspeţi, a mustului de struguri, a 
mustului de struguri parţial fermentat şi a vinului nou aflat încă în fermentaţie 
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3. Politica Agricolă Comună 
 

3.1. Organizarea Comună de Piaţă a Produselor Vitivinicole (OCP) 

OCP în sectorul vitivinicol reprezintă un set complex de reguli, mecanisme si instrumente 
care reglementeaza productia, comertul si prelucrarea produselor vitivinicole. 
 În cadrul OCP se alocă sume importante de la bugetul Comunitar, sume care sunt 
acordate de UE prin Fondul European pentru Garantare în Agricultură (FEGA).  
Sumele astfel acordate se plătesc prin  Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. 
Agenţia, este supusă unor reguli foarte stricte şi are un regim de control foarte precis, 
principiul de bază în acordarea ajutoarelor fiind acela al plăţilor făcute pe acte justificative. 
  

4. Reguli privind ajutorul acordat 

4.1  Definiţii  

“Utilizator” → orice persoană fizică sau juridică, orice grupare de astfel de persoane care 
efectuează operaţiunea de creştere a tăriei alcoolice naturale în volume a produselor 
vinicole prin îmbogăţire cu must de struguri concentrat şi must de struguri concentrat 
rectificat. 
„Struguri proaspeţi” înseamnă fructul viţei-de-vie utilizat în vinificaţie, bine copt sau chiar 
uşor stafidit, care poate fi zdrobit sau presat prin mijloace obişnuite în vinificaţie şi care 
poate produce spontan o fermentaţie alcoolică 
Vinul’’ este produsul obţinut exclusiv prin fermentarea alcoolică, totală sau parţială, a 
strugurilor proaspeţi, presaţi sau nu, sau a mustului de struguri.“ 
‚,Mustul de struguri” este produsul lichid obţinut în mod natural sau prin procedee fizice 
din struguri proaspeţi. Este permisă o tărie alcoolică dobândită a mustului de struguri de 
maximum 1 % vol.“ 
,,Mustul de struguri concentrat” este must de struguri necaramelizat care se obţine prin 
deshidratarea parţială a mustului de struguri efectuată prin orice altă metodă autorizată în 
afară de încălzire pe foc direct, astfel încât valoarea indicată la temperatura de 200 C de 
refractometrul utilizat conform unei metode ce se va stabili în conformitate cu articolul 31 
să nu fie mai mică de 50,9 %. 
Este permisă o tărie alcoolică dobândită a mustului de struguri concentrat de cel mult 1 % 
vol 
,,Mustul de struguri concentrat rectificat” este produsul lichid necaramelizat care: 
(a) se obţine prin deshidratarea parţială a mustului de struguri efectuată prin orice altă 
metodă autorizată în afară de încălzirea pe foc direct, astfel încât valoarea indicată la 
temperatura de 200C de refractometrul utilizat conform unei metode ce se va stabili în 
conformitate cu articolul 31 să nu fie mai mică de 61,7 %; 
(b) a fost supus unor tratamente autorizate de dezacidificare şi de eliminare a altor 
componente în afară de zahăr; 
(c) are următoarele caracteristici: 
— un pH de maximum 5, determinat la 25 oBrix; 
— o densitate optică, la 425 nm, de maximum 0,100 la o grosime a stratului de lichid de 1 
cm, la 25 oBrix; 
— un conţinut de zaharoză nedetectabil printr-o metodă de analiză care se va stabili; 
— un indice Folin-Ciocalteu de maximum 6,00, determinat la 25 oBrix; 
— aciditate de titrare de cel mult 15 miliechivalenţi pe kilogram de zaharuri totale; 
— un conţinut în dioxid de sulf de maximum 25 mg pe kilogramul de zaharuri totale; 
— un conţinut total de cationi de cel mult 8 miliechivalenţi pe kilogram de zaharuri totale; 
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— conductivitate care nu depăşeşte 120 micro-Siemens pe centimetru, la 25o Brix şi la 
200 C; 
— un conţinut de hidroximetilfurfural de maximum 25 mg pe kilogramul de zaharuri totale; 
— prezenţa mezoinozitolului. 
Este permisă o tărie alcoolică dobândită pentru mustul de struguri concentrat rectificat de 
cel mult 1 % vol. 
,,Mustul de struguri parţial fermentat” este produsul obţinut din fermentarea unui must 
de struguri cu o tărie alcoolică dobândită mai mare de 1 % vol. şi mai mică decât trei 
cincimi din tăria sa alcoolică totală în volume 
Musturile de struguri trebuie să provină exclusiv din soiuri de struguri clasificate pentru 
producţia de vin care aparţin speciei Vitis vinifera sau care provin dintr-o încrucişare între 
această specie şi altele din genul Vitis. 
 
Tăria alcoolică 
„Tărie alcoolică dobândită în volume” înseamnă numărul de volume de alcool pur la o 
temperatură de 200C cuprinse în 100 de volume din produsul respectiv la această 
temperatură. 
 „Tărie alcoolică potenţială în volume” înseamnă numărul de volume de alcool pur la o 
temperatură de 200C ce pot fi produse prin fermentarea totală a zaharurilor cuprinse în 
100 de volume din produsul respectiv la această 
temperatură. 
„Tărie alcoolică totală în volume” înseamnă suma tăriilor alcoolice potenţiale şi 
dobândite. 
„Tărie alcoolică naturală în volume” înseamnă tăria alcoolică totală în volume a unui 
produs înainte de orice îmbogăţire. 
„Tărie alcoolică dobândită în masă” înseamnă numărul de kilograme de alcool pur 
conţinute în 100 kilograme de produs. 
„Tărie alcoolică potenţială în masă” înseamnă numărul de kilograme de alcool pur care 
pot fi produse prin fermentarea totală a zaharurilor cuprinse în 100 kilograme de produs. 
„Tărie alcoolică totală în masă” înseamnă suma tăriilor alcoolice dobândite şi potenţiale 
în masă. 
 
                                                                                                                                              

4.2. Ajutorul pentru cresterea tariei alcoolice naturale 

Vinurile şi produsele pe bazã de must, vin şi subproduse vinicole, trebuie sã corespundã 
criteriilor calitative şi de compoziţie stabilite prin normele interne de producţie şi de 
consum, precum şi prin normele internaţionale. 
Măsura de sprijin financiar pentru utilizarea mustului de struguri concentrat şi mustului de 
struguri concentrat rectificat în vederea creşterii tăriei alcoolice a produselor vinicole 
reprezintă un mijloc de realizare a acestor criterii. 
Creşterea tăriei alcoolice naturale în volume nu este efectuată în aceleaşi condiţii 
economice de către toţi producătorii comunitari ţinînd seama de practicile oenologice 
autorizate. Constituirea unei măsuri de ajutor în favoarea utilizării mustului de struguri 
concentrat (MC) şi mustului de struguri concentrat rectificat (MCR) folosite pentru 
cresterea tariei alcoolice naturale, conduce la eliminarea acestei posibile discriminări.  
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Conform Art. 19  R (CE) NR. 479/2008   
“Până la 31 iulie 2012, se poate acorda sprijin producătorilor de vin care folosesc must de 
struguri concentrat, inclusiv must de struguri concentrat rectificat, pentru a creşte tăria 
alcoolică naturală a produselor în conformitate cu condiţiile stabilite în anexa V din 
regulament. Valoarea ajutorului se stabileşte pe % volum de tărie alcoolică potenţială şi pe 
hectolitru de must folosit pentru îmbogăţire” 
 

5. Beneficiari ai ajutorului pentru cresterea tariei alcoolice naturale 
Beneficiari ai ajutorului menţionat la articolul 19 din Regulamentul (CE) nr.479/2008 sunt 
persoane fizice/juridice‚ care utilizează must de struguri concentrat (MC) şi must de 
struguri concentrat rectificat (MCR) produs în Comunitate şi obtinut exclusiv din soiuri care 
apartin speciei Vitis vinifera, pentru a creşte tăria alcoolică naturală in volume a produselor 
mentionate in partea A din anexa V la Regulamentul (CE) nr. 479/2008.. 
 

5.1. Criterii de acordare, condiţii tehnice comunitare la  cresterea tariei 
alcoolice naturale 

- Creşterea tăriei alcoolice naturale prin utilizarea mustului de struguri concentrat sau a 
mustului de struguri concentrat rectificat se poate realiza o singură dată pentru aceeaşi 
cantitate de struguri proaspeţi, de must de struguri, de must de struguri parţial fermentat şi 
de vin nou aflat încă în fermentaţie obţinut din soiurile de struguri de vin admise în cultură 
în arealele viticole din România. 
- Beneficiarii sprijinului financiar au obligaţia de a menţiona în registrul de intrări – ieşiri 
pentru produsele vitivinicole supuse creşterii tăriei alcoolice naturale, zonele de origine ale 
strugurilor folosiţi pentru obţinerea mustului utilizat la creşterea tăriei alcoolice. 
-  Producătorii de struguri destinaţi vinificaţiei, precum şi producătorii de must şi de vin 
trebuie să declare în fiecare an , cantităţile de produse din ultima recoltă. 
-  Comercianţii de struguri destinaţi producţiei de vin trebuie să declare în fiecare an 
cantităţile comercializate din ultima recoltă. 
- Producătorii de must şi de vin şi comercianţii, cu excepţia comercianţilor cu amănuntul, 
trebuie să declare în fiecare an , cantităţile de must şi de vin pe care le deţin, fie că provin 
din recolta anului în curs, fie din recoltele anilor anteriori. Mustul şi vinurile importate din 
ţările terţe fac obiectul unei menţiuni speciale. 
Lipsa declaratiei de recolta, productie sau de stoc conduce la respingerea ajutorului 
conform prevederilor art.12 si 13 din R(CE) 1282/2001. 
Intarzierea depunerii declaratiilor mai sus mentionate conduce la diminuarea sau 
respingerea ajutorului. 
Atunci când eroarea detectată în declaraţie provine din informaţiile furnizate de alţi 
operatori şi/sau asociaţi ale căror nume se introduc în documentele cerute, iar declarantul 
nu poate verifica a priori informaţiile respective, ajutorul se reduce doar cu procentul cu 
care s-a făcut ajustarea. 
  Menţionarea termenelor reglementare: 
- declaraţia de recoltă : pana la data de 10 decembrie 
- declaraţia de producţie : pana la data de 10 decembrie 
- declaraţia de stoc: pana la 15 august pentru cantitatile detinute la 31 iulie. 
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5.2. Limite de îmbogăţire 

1. In anii cu conditii climatice nefavorabile MADR poate autoriza mărirea tăriei alcoolice 
naturale în volume a strugurilor proaspeţi, a mustului de struguri, a mustului de struguri 
parţial fermentat, a vinului nou aflat încă în fermentaţie şi a vinului obţinut din soiurile de 
struguri de vinificaţie care pot fi clasificate conform articolului 24 alineatul (1). 
2. Creşterea tăriei alcoolice naturale în volume se realizează prin practicile oenologice 
menţionate la anexa V, litera B din Regulament şi nu poate depăşi următoarele limite 
conform anexei V litera A: 
            (a) 3 % vol. în zona viticolă A menţionată în anexa IX; 
              (b) 2 % vol. în zona viticolă B menţionată în anexa IX; 
              (c) 1,5 % vol. în zonele viticole C menţionate în anexa IX. 
3. În anii cu condiţii climatice deosebit de nefavorabile, statele membre pot solicita 
creşterea limitei (limitelor) stabilite la punctul 2 cu 0,5 %.  
 

5.3. Procedee de îmbogăţire 

1. Creşterea tăriei alcoolice naturale în volume se poate realiza: 
(a) în cazul strugurilor proaspeţi, al mustului de struguri parţial fermentat sau al vinului nou 
aflat încă în fermentaţie, numai prin adaos de zaharoză, de must de struguri 
concentrat sau de must de struguri concentrat rectificat; 
(b) în cazul mustului de struguri, numai prin adaos de zaharoză, must de struguri 
concentrat sau de must de struguri concentrat rectificat sau prin concentrare parţială, 
inclusiv prin osmoză inversă; 
(c) în cazul vinului, numai prin concentrare parţială la rece. 
2. Procesele prevăzute la punctul 1 se exclud reciproc în cazurile în care vinul sau mustul 
de struguri este îmbogăţit cu must de struguri concentrat sau must de struguri concentrat 
rectificat şi se plăteşte un ajutor în temeiul articolului 19 R(CE) 479/2008.. 
3. Adaosul de zaharoză menţionat la punctul 1 literele (a) şi (b) se poate realiza numai prin 
îndulcire fără apă şi numai în următoarele zone: 
(a) în zona viticolă A menţionată în anexa IX; 
(b) în zona viticolă B menţionată în anexa IX; 
(c) în zona viticolă C menţionată în anexa IX, iar în Romania numai în Podisul 
Transilvaniei 
4. Adaosul de must de struguri concentrat sau de must de struguri concentrat 
rectificat nu poate mări volumul iniţial de struguri proaspeţi presaţi, de must de 
struguri, de must de struguri parţial fermentat sau de vin nou aflat încă în 
fermentaţie cu mai mult de: 11 % în zona viticolă A, 8 % în zona viticolă B şi                                                  
6,5 % în zona viticolă C, aşa cum sunt menţionate în anexa IX din R (CE) NR. 
479/2008. 
5. Concentrarea mustului de struguri sau a vinului supus procedeelor menţionate la 
punctul 1: 
(a) nu poate avea ca efect reducerea volumului iniţial al acestor produse cu mai mult de 
20 %; 
(b) fără a aduce atingere secţiunii A punctul 2 litera (c), nu poate spori tăria 
alcoolică naturală acestor produse cu mai mult de 2 % vol. 
 Conform art. 4 , alin 2  din OM 581/2008,  prin adaosul de must de struguri concentrat şi 
must de struguri concentrat rectificat tãria alcoolicã totalã a produsului obţinut dupã 
îmbogãţire nu poate depãşi: 
    a) 12% vol. în zona viticolã B; 
    b) 12,5% vol. în zona viticolã C I; 
    c) 13% vol. în zona viticolã C II. 



 10 

  5.4. Cuantumul ajutorului  pentru cresterea tariei alcoolice naturale 

  Conform prev. art. 33 din RCE 555/208 si art. 6 din OM 581/2008, valoarea ajutorului 
este reprezentată de: 
 
 (1) Suma maximă a ajutorului menționat la articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (CE) 
nr. 479/2008 se stabilește în felul următor, în funcție de tăria alcoolică în volume (% vol.) 
la hectolitru, pentru următoarele categorii de produse: 
(a) must de struguri concentrat: 1,699 EUR/% vol./hl; 
(b) must de struguri concentrat rectificat: 2,206 EUR/% vol./hl ; 
 
Suma totala de plata se obţine prin înmulţirea dintre Volumul produsului acceptat 
pentru ajutor  în hl - calculat pe baza buletinelor de analiza a probelor prelevate de 
CIJ -  şi cuantumul ajutorului în Euro/%vol, în funcţie de Zona viticolă de origine a 
recoltei de struguri din care provin musturile. 
 
Suma ajutorului în se plateste în lei la cursul BCE conform Regulamentului (CE) 
nr.1913/2006 de stabilire a normelor de aplicare a sistemului agromonetar al euro în 
sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 (2) Tăria alcoolică potențială a produselor menționate la alineatul (1) se determină prin 
aplicarea cifrelor din tabelul de corespondență prevăzut în anexa I la Regulamentul (CE) 
nr.1623/2000 la indicația furnizată, la temperatura de 20° C, de un refractometru utilizat în 
conformitate cu metoda prevăzută de anexa la Regulamentul (CE) nr. 558/93 al Comisiei 
Se admite o toleranță de 0,2 % vol. în cazul unui control al autorităților competente. 
 

6. Etapele de urmat în cazul solicitării ajutorului pentru cresterea tariei 
alcoolice naturale 
 
- Depunerea Declaraţiei prealabile de crestere a tariei alcoolice naturale Anexa 1 
  
 - Notificarii privind cresterea tariei alcoolice naturale - Anexa 2, 
 la APIA-CJ, acţiune care trebuie realizată cel putin cu 48 ore înaintea începerii primei 
operaţii de crestere a tariei alcoolice naturale.  
 
 Completarea cererii de ajutor 
Următorul pas în solicitarea ajutorului pentru cresterea tariei alcoolice naturale este 
procurarea şi completarea corectă de către solicitant a formularului de cerere redat în 
Anexa nr. 4 din prezentul ghid.  
Atât ghidul solicitantului cât şi cererea de ajutor pentru îmbogăţire, se pot obţine gratuit de 
la sediile centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA-
CJ), de la centrele locale ale APIA, precum şi de pe pagina web a APIA. 
Solicitantul trebuie să completeze cererea integral, fără ştersături sau modificări sau cu 
informaţii înscrise în afara câmpurilor destinate în acest scop, cu încadrarea în fiecare 
pagină a formularului tip, în limba română şi semnează obligatoriu în cadrul rezervat 
solicitantului.  
 
 Depunerea declaratiei de finalizare si a cererii  de ajutor 
Depunerea Declaraţiei de finalizare a operaţiunii de creştere a tãriei alcoolice naturale, 
conform modelului prevãzut în anexa nr. 3, se face pânã la data de 1 februarie inclusiv a 
anului urmãtor efectuãrii acestei operaţiuni. 
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Dupã efectuarea operaţiunii de creştere a tãriei alcoolice naturale, poate sa depuna, 
începând cu data de 1 noiembrie pânã la data de 1 martie a anului urmãtor, la centrele 
judeţene ale APIA   cererea în vederea obţinerii sprijinului financiar.  
Cererea de ajutor pentru cresterea tariei alcoolice naturale  se depune la APIA – CJ 
insotita de toate documentele solicitate în doua  exemplare pe suport de hârtie.  
Solicitantul va prezenta exemplarul cu documente originale la APIA CJ pentru verificarea 
conformitatii, odata cu depunerea documentelor privind cererea pentru ajutor. 
 
Solicitantul are obligatia sa detina un exemplar al dosarului de ajutor privind 
masura de ,, crestere a tariei alcoolice’’ pe care sa-l puna la dispozitia organismelor 
de control conform legislatiei in vigoare. 
Pentru a fi acceptata cererea de ajutor, dosarul constituit in vederea obtinerii ajutorului 
trebuie sa contina  urmatoarele documente 
-  declaraţia  prealabila de crestere a tariei alcoolice naturale ; 
- notificare privind cresterea tariei alcoolice naturale; 
- declaraţie de finalizare; 
- cererea de ajutor; 
- copie certificat de inregistrare la Registrul Comertului, 
- certificat constatator de la Oficiul Registrului Comertului emis cu 30 de zile inaine de 
depunerea cererii de ajutor, 
- copie BI/CI persoane fizice, 
- copie licenta de fabricatie, 
- adeverinta de inscriere in Registrul Fermierilor, 
- cod Iban Trezorerie/Banca, 
- copii ale documentelor de provenienţă (producţie proprie sau achiziţie) a mustului de 
struguri concentrat sau a mustului de struguri concentrat rectificat; 
- copii ale buletinului(lor) de analiză pentru mustul de struguri concentrat sau must de 
struguri concentrat rectificat utilizat; 
- copii ale buletinului(lor) de analiză pentru produsele vitivinicole înainte de efectuarea 
operaţiunii de creştere a tăriei alcoolice naturale; 
- copii ale buletinului(lor) de analiză ale produselor vinicole obţinute în urma operaţiunii de 
creştere a tăriei alcoolice naturale; 
- copii ale paginilor din registrul de intrări - ieşiri pentru produsele  vitivinicole supuse 
creşterii tăriei alcoolice naturale şi registrul pentru creşterea tăriei alcoolice naturale cu 
înregistrările la zi a tuturor operaţiunilor  de creştere a tăriei alcoolice naturale; 
- centralizator al rapoartelor de fabricaţie, pentru cei care produc must de struguri 
concentrat şi/sau must de struguri concentrat rectificat şi solicită sprijin financiar;  
- raportul  de inspecţie privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute de OMADR nr. 581/2008 
inaintea efectuarii operatiunii de utilizare a MC/MCR transmis de CIJ 
- procesul verbal de recepţie privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute de OMADR nr. 
581/2008 dupa efectuarea  operatiunii de utilizare a MC/MCR ; 
- declaratie de recolta; 
- declaratie de productie; 
- declaratie de stocuri; 
- alte documente justificative conform legislatiei in vigoare, in vederea acordarii ajutorului.  
Toate documentele in copie, vor purta mentiunea conform cu originalul. 
 
 Intervalul de depunere a dosarului  
Utilizarea mustului de struguri concentrat sau a mustului de struguri concentrat rectificat în 
vederea creşterii tăriei alcoolice naturale în volume a strugurilor proaspeţi, a mustului de 
struguri, a mustului de struguri parţial fermentat şi a vinului nou aflat încă în fermentaţie se 
poate realiza între datele de 1 septembrie şi 31 decembrie ale fiecărui an,. 
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După efectuarea operaţiunii de creştere a tăriei alcoolice naturale, solicitantul va depune, 
începând cu data de 1 noiembrie până la data de 1 martie a anului următor, la centrele 
judeţene ale APIA, cererea în vederea obţinerii sprijinului financiar. 
 
  
Identitatea bancară. 
Codul IBAN va fi furnizat de unitatea bancară la care solicitantul de ajutor are deschis 
contul. 
Pentru agentii economici persoane juridice platile se efecueaza prin Trezorerie. 
 

7. Verificarea dosarului 

Dosarul va fi verificat atât documentar cât şi pe teren de către funcţionarii APIA- CJ, ai 
aparatului central APIA-DMP SVZ şi de inspectorii CIJ. Solicitantul de ajutor, are obligaţia 
de a pune la dispoziţia acestora documentele şi informaţiile cerute, precum şi posibilitatea 
inspectării locaţiilor aferente. 
Inspectorii CIJ pot solicita documente sau informaţii suplimentare referitoare la dosarul 
cererii de ajutor dacă pe parcursul verificării şi evaluării se constată necesitatea furnizării 
lor. Solicitanţii de ajutor au obligaţia de a furniza în cel mai scurt interval de timp 
documentele şi informaţiile cerute.  
Aprobarea sau respingerea dosarului de ajutor de către APIA, se comunică solicitantului în 
scris, cu menţiunea că în cazul al doilea sunt precizate motivele deciziei de respingere.  
 

 8. Plata ajutorului 
 
Plata ajutorului către beneficiari 
APIA plăteşte beneficiarului, în termen de 5 zile lucrătoare de la alimentarea contului de 
către MADR, sprijinul financiar pentru cantitatea de must concentrat sau de must 
concentrat rectificat utilizată efectiv pentru creşterea tăriei alcoolice naturale a produselor 
vitivinicole.  

9. Alte informaţii 
Toate notificările, scrisorile, adresele către solicitanţi/beneficiari din partea Agenţiei de 
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, se fac pe bază de aviz poştal cu confirmare de 
primire. Data confirmării de primire va fi data de referinţă de la care se calculează 
termenul în care solicitantul este obligat să răspundă solicitărilor adresate de către APIA.  
 
Pentru orice alte informaţii referitoare la ajutorul acordat pentru cresterea tariei alcoolice 
naturale, solicitanţii se pot adresa la centrele  judeţene ale APIA sau la sediul central al 
APIA, Direcţia Măsuri de Piaţă. 
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10.ANEXE  

Anexa 1. Declaraţia prealabilă de creştere a tăriei alcoolice naturale 
 

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. 
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Anexa 2. Notificare privind creşterea tăriei alcoolice naturale 

 
 

1. Numele şi prenumele / Firma: 
..................................................... 

Adresa (localitate, stradă şi nr. ): 
............................................... 

Comuna: 
.................................................... 

Judeţul:.................................... 

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

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. 
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Anexa 3   Declaraţie de finalizare a operaţiunii de creştere a tãriei alcoolice 
naturale 
 
 
 
 
 
 
┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐ 
│ 1. Numele şi prenumele/Firma:                      │                       │ 
│ ............................................       │  Rezervat APIA - CJ   │ 
├────────────────────────────────────────────────────┤                       │ 
│ Adresa (localitate, stradã şi nr.):                │  Nr. de înregistrare  │ 
│ .................................................. │  ..................   │ 
├────────────────────────────────────────────────────┤                       │ 
│ Comuna:                                            │  Data: ............   │ 
│ .................................................  │                       │ 
├────────────────────────────────────────────────────┤                       │ 
│ Judeţul: ....................................      │                       │ 
└────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘ 

 
 
    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/Cantitãţile de produs/produse supus/supuse creşterii tãriei alcoolice naturale: 
    - Struguri proaspeţi . ....................................... …………………………………………………q 
    - Must de struguri ............................................................................................................... hl 
    - Must de struguri parţial fermentat .................................................................................... hl 
    - Vin nou aflat încã în fermentaţie ....................................................................................... hl 
    5. Cantitatea de produs utilizatã (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 dupã operaţiune: 
    - Volumul de vin de masã obţinut ....................................................................................... hl 
    - Volumul de vin cu indicaţie geograficã 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 tãriei alcoolice naturale: ..................................................... 
    9. Data ultimei operaţiuni de creştere a tãriei alcoolice naturale: ..................................................... 
    10. La prezenta anexã se ataşeazã copii ale buletinului/buletinelor de analizã a produselor vinicole 
obţinute la finalizarea operaţiunii de creştere a tãriei alcoolice naturale. 
 
 
    11. Data ................................ Semnãtura şi ştampila declarantului 
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Anexa 4 . CERERE 

 
MINISTERUL AGRICULTURII �I DEZVOLTĂRII RURALE 
AGENŢIA DE PLĂŢI �I INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ 
CENTRUL JUDEŢEAN____________________ 
CADRU REZERVAT APIA - CJ 
Număr cerere ___________________________________________________ 
Data recepţionării la APIA - CJ                       _________/___________/_________ 
 
 

                           CERERE DE AJUTOR  
PENTRU UTILIZAREA MUSTULUI DE STRUGURI CONCENTRAT 
                  �I/SAU CONCENTRAT RECTIFICAT 
                               Recolta 200_ /200_ 

 
Numele şi prenumele_____________________________________________________ 
CNP __________________________________________________________________ 
Denumire Societate Comerciala_____________________________________________ 
CUI ___________________________________________________________________ 
Adresa completă a solicitantului_____________________________________________ 
Oraşul______________________ _________Cod poştal_________________________ 
Tel/Fax/e-mail___________________________________________________________ 
Licenţă fabricaţie Serie___________________Număr_____________________________ 
Cod unic APIA___________________________________________________________ 
 
SOLICIT SĂ BENEFICIEZ DE AJUTORUL  pentru utilizarea mustului concentrat şi/sau a mustului 
concentrat rectificat pentru următoarele volume : 
 
 
Volumul de must concentrat utilizat                                    __________% vol / Hl 
 
Volumul de must concentrat rectificat utilizat                    __________% vol / Hl 
 

 
Zone de origine ale volumelor 
de musturi folosite                                       B    CI  CII  CIII  
 
Data primei îmbogăţiri pentru care se cere ajutorul     _______/______/________ 
Data ultimei îmbogăţiri                                                  ______/______/_________ 
 
 
 

Cantitatea de produs supus creşterii tăriei alcoolice naturale 

Se indică volumele supuse operaţiunilor de creşterii tăriei alcoolice 

- Struguri proaspeţi.............................................................. ..q 

- Must de struguri.................................................................. hl 

- Must de struguri parţial fermentat........................................hl 

- Vin nou aflat încă în fermentaţie…………………………..hl 
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Cantitatea de produs rezultat în urma creşterii tăriei alcoolice naturale   
 Se indică volumele obţinute la sfirşitul operaţiunilor de creşterii tăriei alcoolice 
- Struguri proaspeţi.................................................................q 

- Must de struguri.................................................................. hl 

- Must de struguri parţial fermentat........................................hl 

- Vin nou aflat încă în fermentaţie…………………………..hl  

 
 
Suma ajutorului  in lei la cursul BCE va fi stabilit conf. prev. art.4 coroborat cu prev.art.11 Reg. 
(CE) nr. 1913/2006 cu completările şi modificările ulterioare. 
 
 
 
                                                      ANGAJAMENT 
 
 
Subsemnatul, 
Mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui 
control şi în cazul în care declaraţia mea se va dovedi falsă, să înapoiez la simpla cerere a APIA, 
suma care a fost virată de aceasta sub titlul de ajutor, fără a prejudicia eventualele urmări ce ar 
putea fi angajate împotriva mea. 
Declar că am luat la cunoştinţă de prevederile comunitare privind operaţiunea de creştere a tăriei 
alcoolice naturale, de prev. OMADR 581/15.09/2008  sub titlul căreia se solicită ajutorul şi 
recunosc că orice încălcare a dispoziţiilor care sunt precizate de APIA antrenează respingerea 
ajutorului sau înapoierea sumelor incorect încasate. 
Certific faptul că nu a mai fost prezentată nici o altă cerere pentru aceeaşi cantitate de struguri 
proaspeţi, de must de struguri, de must de struguri parţial fermentat şi de vin nou aflat încă în 
fermentaţie obţinut din soiurile de struguri de vin admise în cultură în arealele viticole din România. 
 
 
 
 
 
 
 
Data______/______/______                                             Semnătura, 
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Anexa 5 . REGISTRUL de intrări-ieşiri pentru produsele vitivinicole supuse creşterii tăriei alcoolice naturale 
 

INTRĂRI IE�IRI 

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. 
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Anexa 6. 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. 
 
 

 
 


