
AJUTORUL PENTRU UTILIZĂRI 
DETEMINATE ALE STRUGURILOR ŞI ALE 

MUSTURILOR DE STRUGURI ŞI FABRICAREA 
SUCULUI DE STRUGURI 

 
 

 
1. OBIECTIV 
 

 
a. Creşterea tăriei alcoolice a vinurilor de masă 
 

Ajutorul se acordă pentru încurajarea folosirii musturilor de struguri, a mustului de 
struguri concentrat şi a mustului de struguri concentrat rectificat, produse în Uniunea 
Europeană, pentru creşterea tăriei alcoolice naturale în volume a vinurilor. Prin 
aceasta se realizează lărgirea debuşeelor, contribuind totodată la evitarea 
excedentelor de vin, pe măsura alinierii preţurilor diferitelor produse utilizate pentru 
îmbogăţire. 

   
b. Fabricarea sucului de struguri 
 

Ajutorul este destinat fabricării sucului de struguri şi încurajează folosirea de materii 
prime provenind exclusiv din viile comunitare, respectiv struguri, must de struguri şi 
must de struguri concentrat pentru producerea sucului de struguri sau a produselor 
comestibile pe bază de suc de struguri, ceea ce va permite evitarea excedentelor de 
vin. 
 
 
2. BAZA LEGALĂ 
 
Legislaţie comunitară: 
 

 R(CE) nr. 1493/1999 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei 
vitivinicole. 

 R(CE) nr. 1623/2000 de stabilire a modalităţii aplicare a Regulamentului 
(CE) nr. 1493/1999 privind organizarea comună a pieţei vitivinicole din 
punctul de vedere al mecanismelor pieţei 

 
Legislaţie naţională: 
 

 Legea nr. 244/2002 a viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei 
vitivinicole. 

 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.  

 
 
 



3. BENEFICIARI: 
 
Pentru creşterea tăriei alcoolice a vinurilor de masă: 
 

 Producătorii de vinuri de masă (VM) sau de vinuri de calitate produse în 
regiuni determinate (VDOC) care utilizează must de struguri concentrat (MC) şi must 
de struguri concentrat rectificat (MCR), produse în Comunitate, pentru a creşte tăria 
alcoolică naturală în volume a produselor vinicole pentru care această operaţiune 
este autorizată. 

 
Pentru fabricarea sucului de struguri: 
 

  Producători care prelucrează sau au prelucrat suc de struguri sau 
produse comestibile derivate din sucul de struguri propriu, precum şi mustul de 
struguri şi mustul de struguri concentrat, obţinut în întregime din recolta lor de 
struguri 

 Cumpărători direcţi sau indirecţi de struguri produşi în UE, precum şi 
must de struguri şi must de struguri concentrat, în vederea prelucrării lor în suc de 
struguri sau în alte produse comestibile derivate din sucul de struguri. 
 
 
4. CUANTUMUL AJUTORULUI 
 
 Cuantumul ajutorului pentru creşterea tăriei alcoolice a vinurilor de masă este stabilit 
în funcţie de tăria alcoolică în volume (% vol.) pe hectolitru pe zone viticole de 
recoltare a strugurilor din care provin musturile. Pentru următoarele categorii de 
produse cuantumul este: 
(a) Must de struguri concentrat din struguri recoltaţi în: 
- zonele viticole C III a) şi C III: 1,699 EUR / % vol. / hl 
- alte zone: 1,466 EUR / % vol. / hl 
(b) Must de struguri concentrat rectificat din struguri recoltaţi în: 
- zonele viticole C III a) şi C III: 2,206 EUR / % vol. / hl 
- alte zone: 1,955 EUR / % vol. / hl 
Cuantumul ajutorului pentru fabricarea sucului de struguri este: 

• Struguri (la 100 kg): 4,952 € 
• Must de struguri (la hl): 6,193 €  
• Must de struguri concentrat (la hl): 21,655 €  

 
 
5. SOLICITAREA AJUTORULUI  
 
Solicitanţii ajutorului vor depune cererea la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură - sucursale judeţene, cu respectarea metodologiei de întocmire a 
dosarului. 


