
MĂSURA DE STOCARE PRIVATĂ PENTRU 
VIN DE MASĂ ŞI MUSTURI DE STRUGURI 

 
 
 

1. OBIECTIV 
 
Acestă măsură de piaţă a fost introdusă cu scopul de a menţine echilibrul pieţei 
interne în vederea adaptării rapide la evoluţia concurenţei şi se materializează prin 
organismul de intervenţie dintr-un stat membru care poate să încheie contracte 
numai pentru produsele stocate pe teritoriul acestui stat membru.  
 
Aceleaşi produse nu pot, în acelaşi timp, să facă obiectul unui contract de stocare 
privată şi să se afle sub un alt regim de ajutor. 
 
 
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 natională 
 

• 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 
 
Producătorii, comercianţii şi prelucrătorii de: struguri proaspeţi în must de struguri 
(MS), must de struguri în must de struguri concentrat (MC) sau must de struguri 
concentrat rectificat (MCR), struguri proaspeţi, MS sau MS parţial fermentat în vin de 
masă (VM) care depun declaraţii de producţie la Direcţia pentru Agricultură şi 
Dezvoltare Rurală. 
 
4. PRODUSE CARE SE SUPUN MASURII  
 

 vin de masă  
 must de struguri  
 must de struguri concentrat 
 must de struguri concentrat rectificat 



Ajutorul pentru stocarea privată se referă la o cantitate minimă de: 
 50 hl pentru vin de masă;  
 30 hl pentru must de struguri; 
 10 hl pentru must de struguri concentrat şi must de struguri, în vrac. 

 
 
Caracteristici pentru vinurile de masă  

 
Culoare vin Specificare UM 

Alb Roşu Roze 
Tăria alcoolică 
minimă dobândită 

% vol 10, 5 10, 5 10, 5 

Aciditatea volatilă 
maximă 

Miliechiv./l 9 11 11 

Conţinut maxim de 
SO2 

mg/l 155 115 155 

Conţinut de zahăr 
reductor 

g/l 2 2 2 

Expunere la aer 24 
ore 

Satisfăcătoare 

Gusturi neplăcute Absente 
Nivel de 
radioactivitate 

Numai dacă este cazul 

 
Musturile de struguri trebuie să întrunească următoarele condiţii: 
• 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 naturală în volume nu trebuie să fie inferioară tăriei alcoolice 
naturale minime prevăzută pentru zona viticolă din care provin. 

 
5. CUANTUMUL AJUTORULUI  
 

 vin de masă (ajutor: 0,01544€/zi/hl) 
 must de struguri (ajutor: 0,0183 €/zi/hl) 
 must de struguri concentrat(ajutor:0,06152 €/zi/hl) 
 must de struguri concentrat rectificat (ajutor: 0,06152 €/zi/hl) 

 
 
6. SOLICITAREA AJUTORULUI  
 
APIA primeşte dosare de ajutor pentru stocare privată numai de la producătorii si/sau 
de la organizaţiile/ asociaţiile de producători, pentru cantităţile obţinute de către 
membrii lor. 
Producătorii nu pot solicita ajutor decât pentru produsele: 
- realizate şi obţinute de ei, sau 
- realizate şi obţinute sub responsabilitatea lor şi aflate în proprietatea lor,  

sau în cazul organizaţiilor de producători 
- realizate şi obţinute sub responsabilitatea membrilor lor. 


