
DISTILAREA OBLIGATORIE A 
SUBPRODUSELOR ŞI DISTILAREA 
OPŢIONALĂ A VINULUI DE MASĂ 

 
 
A. DISTILAREA OBLIGATORIE A SUBPRODUSELOR  

 
1. OBIECTIV 

 
Echilibrează piaţa prin înlăturarea vinurilor de slabă calitate şi desface pe piaţa 
băuturilor alcoolice produse care în mod tradiţional se obţin din drojdie şi tescovină. 

   
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. 
 
• Hotărârea Guvernului 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: 
 
 Beneficiari ai ajutorului menţionat la articolul 27 alin. 11 şi art. 28 din Regulamentul 
(CE) nr.1493/1999 sunt distilatorii autorizaţi care au efectuat operaţiunea de  
distilare a subproduselor vinicole/ vinului provenit din soiuri cu dublă clasificare şi au 
plătit preţul minim de achiziţie producătorilor care au livrat subprodusele rezultate în 
urma operaţiunii de vinificare/ vinului provenit din soiuri cu dublă clasificare. 
 
 
4. SUBPRODUSE 
 

• Tescovina rezultată în urma vinificării 
•  Drojdia rezultată în urma vinificării 
 

 
 
 



5. CUANTUMUL  AJUTORULUI 
 
Cuantumul ajutorului plătit distilatorilor pentru produsele distilate conform 
prevederilor art. 27 alin. 11 lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 se 
stabileşte, pe procent de volum de alcool şi pe hectolitru de produs provenit din 
distilare, astfel: 
(a)  pentru alcool neutru: 
- obţinut din marcuri: 0,8453 euro; 
- obţinut din vinuri şi drojdii: 0,4106 euro. 
(b)  pentru rachiul de tescovină, distilatul şi alcoolul brut obţinut din marcuri care 
au o tărie alcoolică în volume de cel puţin 52 la sută: 0,3985 euro. 
(c)  pentru rachiul de vin şi alcool brut provenit din vin şi din drojdie: 0,2777 
euro. 
Dacă beneficiarul sprijinului furnizează dovada că distilatul sau alcoolul brut obţinut 
din distilarea marcurilor au fost utilizate altfel decât ca rachiu de tescovină i se poate 
plăti o sumă suplimentară de 0,3139 euro/procent/volum/hl. 
 
6. SOLICITAREA AJUTORULUI  
 
Solicitantii ajutorului vor depune cererea la APIA - sucursale judetene cu respectarea 
metodologiei de întocmire a dosarului. 
 
 
B. DISTILAREA OPŢIONALĂ A VINULUI DE MASĂ 
 
1. OBIECTIV 
 
Comunitatea Europeană poate susţine conform articolului nr. 29 din R (CE) 
1493/1999 distilarea vinurilor de masă şi a vinurilor din care se pot obţine vinuri de 
masă pentru a echilibra piaţa vitivinicolă şi ca şi în cazul distilării obligatorii pentru a 
favoriza continuarea aprovizionărilor cu produse ale distilării de vin a segmentelor 
sectorului alcoolului alimentar care, în mod tradiţional, utilizează acest alcool. 
 
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. 
 
• Hotărârea Guvernului 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 
 
Beneficiari ai ajutorului sunt distilatorii autorizaţi care au efectuat operaţiunea de  
distilare a vinului de masă cumpărat în prealabil de la producători pe bază de 
contract de vînzare-cumpărare. Ajutorul  este plătit pe baza volumului de vin de masă 
şi de vin din care se poate obţine vin de masă care este distilat şi este distribuit după 
un sistem de contracte încheiate între distilatori şi producătorii de vin pe baza unui 
preţ minim de achiziţie pe care distilatorii trebuie să-l plătească  producătorilor.  
 
4. CUANTUMUL  AJUTORULUI 
 
Ajutorul vizat de art. 29, alin. (4) din Regulamentul nr. 1493/1999 care se plăteşte 
distilatorilor sau, în cazurile la care se face referire la art. 65 alin. (3) din 
Regulamentul nr. 1623/2000, producătorilor pentru vinul distilat în vederea producerii 
de alcool alimentar se stabileşte pe procent/volum de alcool şi pe hectolitru de 
produs obţinut prin distilare după cum urmează: 
- 1,751 euro per procent/volum şi per hectolitru pentru alcool brut, distilatul din vin şi 
rachiu din vinuri, 
- 1,884 euro/procent/volum şi per hectolitru pentru alcoolul neutru. 
 
 5. SOLICITAREA AJUTORULUI  
 
Solicitantii ajutorului vor depune cererea la APIA - sucursale judetene cu respectarea 
metodologiei de întocmire a dosarului. 


