Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V.)
Şos. Iancului, nr. 49, sector 2, Bucureşti

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2017
Nr
crt

Obiectiv

Activităţi realizate

Stadiul

Potrivit H.G. nr. 1408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, cu
modificările și completările ulterioare și Legii nr. 164/2015 a viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole,cu
modificările ulterioare, Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V.) este autoritatea responsabilă cu gestionarea la
nivel naţional a potenţialului de producţie, a denumirilor de origine, a indicaţiilor geografice, a şi menţiunilor tradiţionale pentru
produsele vitivinicole și a vinurilor varietale.
Organizarea Concursului Internaţional de Concursul este organizat la inițitiva O.N.V.P.V. și sub patronajul
Vinuri IWCB Bucureşti 25-28 mai 2017
Organizatiei Internaționale a Viei și Vinului (OIV), fiind recunoscută de acest
organism interguvernamental care grupează 45 de țări producătoare și
consumatoare de vin din lume.
Regulamentul OIV asigură competențele, rigoarea și obiectivitatea în
apreciere.
Concursul IWCB este un instrument de comunicare pentru piața vinului cu
influențe benefice majore pentru toți producătorii, evenimentele asociate,
expunerea directă către entuziaști și iubitori ai vinului, trofeele și
însemnele care vor însoți în piață sticlele cu vinurile premiate constituind
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argumente solide pentru creșterea notorietății și a vânzărilor vinurilor de
calitate certificată.
Anul acesta s-a desfăşurat cea de-a XIV-a Ediţie a celui mai mare concurs
internaţional de vinuri din Europa de Est – International Wine Contest
Bucharest 2017.
Trei Masters of Wine au răspuns invitaţiei IWCB de a face parte din panelul
de jurizare adăugând propria lor audiență și performanță activităților de
evaluare și de promovare derulate în jurul concursului.
- S-au acordat un număr de 528 medalii, în urma a 4 zile de jurizare
sub Regulamentul OIV, s-au prezentat 1684 mostre din 25 ţări
participante Armenia, Austria, Argentina, Australia, Bulgaria, Chile,
Cehia, Germania, Spania, Franța Grecia, Croatia, Ungaria, Italia,
Republica Moldova, Noua Zeelandă, Portugalia, România, Slovacia,
Serbia, Samoa, Rusia, au fost prezenți jurați din 22 țări care au
apreciat vinurile înscrise în competiție.
- Aprecierea probelor s-a realizat de un juriu internațional ai cărui
membri sunt recunoscuți prin experiența și profesionalismul lor,
practic au jurizat probele prezentate în concurs un număr de 33
jurați stăini și 24 jurați din România.
- Ponderea vinurilor prezentate în concurs a fost de 42,7% mostre
provenite din România (719 mostre de vinuri) și 57,3% mostre din
afara țării (965 mostre), în creştere faţă de 2016, an în care probele
din afara României au reprezentat 52% din total probe.
- Au fost jurizate un număr de 1570 probe de vinuri liniștite, 89 probe
de vinuri spumante și 25 probe de spirtoase.
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Participarea (în cadrul grupurilor de
lucru)/elaborarea proiectelor de acte
normative din sectorul vitivinicol ţinând
seama de cerinţele dezvoltării viticulturii

Ediția concursului din 2017 a fost a doua în care nu au fost percepute taxe
pentru participarea la concurs de către țările/competitorii interesați de o
astfel de competiție.
Concursul a beneficiat de atenta supervizare a OIV prin reprezentantul său
de marcă (coordonator științific al OIV) și a obţinut monitorizare din partea
reprezentanților rețelei internaționale VINOFED, care este Federația Marilor
Concursuri Internaționale de Vin și Băuturi Spirtoase, grupând în momentul
de față 12 astfel de manifestări, printre care Berliner Wine Trophy,
Citadelles du Vin, VinAgora, Selections Mondiales des Vins Canada.
A fost monitorizat și de către FIJEV - Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor
şi Scriitorilor de Vin).
Jurizarea în concurs se face electronic pe tablete, cu un soft 100%
românesc, sistemul, fiind implementat în 2014; el securizează procesul,
conferă un timp mai îndelungat de evaluare pentru fiecare vin, generează
rapoarte importante pentru cercetarea ştiintifică, singura după care se
urmărește îmbunătăţirea actului de jurizare de la an la an. În urma
centralizării datelor, se pot extrage concluzii şi se pot genera rapoarte
folositoare pentru producători sau marketeri.
Organizatorii au avut în vedere pentru ediția din anul 2017, păstrarea
acelorași condiții de competiție în ce privește participarea fără taxe de
concurs, înregistrare online și altele.
Elaborare
Hotărâre de Guvern nr. 851/2017 pentru modificarea şi realizat,
completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.408/2009 privind înfiinţarea, publicat
organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor în Mof
Vitivinicole
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şi vinificaţiei, de reglementările Uniunii
Europene
Elaborare ORDIN nr. 199/2017 privind modificarea anexei la Ordinul
ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 397/2003 pentru
aprobarea Nominalizării arealelor viticole şi încadrării localităţilor pe
regiuni viticole, podgorii şi centre viticole
-„Elaborare ORDIN nr. 266/2017 pentru aprobarea Procedurilor de control şi
verificare în vederea autorizării plantaţiilor producătoare de struguri
destinaţi obţinerii de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie
geografică sau varietale, autorizării producătorilor de vinuri cu denumire de
origine controlată, indicaţie geografică sau varietale, certificării vinurilor cu
denumire de origine controlată, indicaţie geografică şi a vinurilor varietale
şi stabilirii însemnului de certificare a calităţii vinurilor cu denumire de
origine controlată, indicaţie geografică şi a vinurilor varietale îmbuteliate,
precum şi pentru aprobarea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a
plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de
vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale
şi a cuantumului taxei de certificare a vinurilor cu denumire de origine
controlată, indicaţie geografică sau varietale.
Gestionarea procedurilor de modificare a Au fost analizate cereri de modificări ale Caietelor de sarcini pentru
caietelor de sarcini privind denumirile de producerea vinurilor cu DOC/IG solicitate de asociații de producători
origine, indicaţiile geografice la nivel conform etapelor prevăzute de legislație.
naţional şi european
Unele asociații de producători au trecut deja la o a 2 a cerere de modificare
a unui caiet de sarcini (areal delimitat, condiții producție, etc).
Au fost înaintate Comisiei Europene (ISAMM - Ambrosia) cereri de
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modificare pentru dosare tehnice DOC/IG pentru vinuri protejate în prezent
- Art 107 Regulament (UE) nr. 1308/2013.
Stadiul actual: dosarele se află în analiză la nivelul Comisiei.
S-au transmis către Comisia Europeană (ISAMM - e-Ambrosia) răspunsuri la realizat
notificări pentru:
- dosare tehnice aferente DOC/IG pentru vinuri protejate în prezent/
(punere în conformitate).
- dosare tehnice aferente DOC/IG noi (punere în conformitate).
Au fost aprobate/publicate în JOUE Regulamentele de aplicare pentru
modificări care nu sunt minore la 2 dosare tehnice de IG: respectiv IG
Dealurile Crișanei si IG Dealurile Zarandului.
Asigurarea protecţiei denumirilor de Punerea în aplicare împreună cu organismul naţional de resort (O.S.I.M.) a realizat
origine şi indicaţiilor geografice pentru prevederilor legale privind protecţia denumirilor de origine şi indicaţiilor
vinuri la înregistrarea de mărci şi indicaţii geografice pentru vinuri împotriva înregistrării acestora ca mărci / indicaţii
geografice
geografice.
Aplicare prevederi Protocol de colaborare dintre OSIM şi O.N.V.P.V. în
conformitate cu legislaţia existentă.
Pentru înregistrări de mărci pentru vinuri au fost analizate cererile de
înregistrare și au fost sesizate inadvertențele constatate în procedura de
înregistrare.
Participare în cadrul Studiului privind sistemele naționale ale statelor
membre în ce privește controalele indicațiilor geografice ale vinurilor Comisia Europeană cu EUIPO (furnizare informații către experții EUIPO/COM
desemnați în cadrul studiului, derulat și pe parcursul anului 2017).
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Asigurarea conformității producerii vinurilor DOC/IG/varietale, a calendarului pentru controlul specific în plantaţii şi pe
fluxul tehnologic de producere a vinurilor cu denumire de origine/indicaţie geografică /varietale
calitate Inventarierea agenţilor economici potenţiali producători de struguri/vinuri realizat
DOC/IG, colectarea şi analizarea informaţiilor despre agenţii economici care
au ca obiect de activitate producerea strugurilor/vinurilor DOC/IG, atragerea
în vederea înregistrării de noi agenţi economici.
Noi producători intraţi în evidenţele O.N.V.P.V. în vederea includerii în
sistemul de autorizare (solicitanti/beneficiari ai măsurii de reconversie restructurare prin PNS vitivinicol al Romaniei).
Monitorizare în special a inspectoratelor teritoriale noi IT Sălaj (jud.
arondate Sălaj, Maramureș, Cluj) şi IT Satu Mare (jud. arondate Satu Mare,
Bihor), în vederea unei mai bune gestionări a arealelor / a investiţiilor în
plantaţiile de vită de vie înființate de beneficiari care au aplicat pentru
măsurile de sprijin din PNS.
Autorizarea producătorilor de struguri În anul 2017 a fost autorizată o suprafață de 19043.399 hectare de plantaţii realizat
destinaţi
obţinerii
de
vinuri de viță de vie furnizoare de struguri pentru obţinerea vinurilor cu DOC.
DOC/IG/Varietal şi a producătorilor de În anul 2017 a fost autorizată o suprafață de 5035.913 hectare de plantaţii de
vinuri
DOC/IG/Varietal
conform viță de vie furnizoare de struguri pentru obţinerea vinurilor cu IG.
cerinţelor prevăzute în caietele de Au fost emise un număr de 459 autorizaţii de producători de struguri/vinuri
sarcini pentru fiecare denumire de pentru obţinerea vinurilor DOC și un număr de 298 autorizaţii de producători
origine controlată/indicaţie geografică/ de struguri/vinuri pentru obţinerea vinurilor IG. Au fost emise și autorizaţii
varietal.
de producători de struguri pentru obţinerea vinurilor spumante de calitate cu
DOC.
Au fost emise autorizaţii pentru producerea vinurilor varietale, conform
Consolidarea conceptului
pentru vinurile DOC/IG

de
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procedurilor existente.
Autorizaţiile au fost emise producătorilor vitivinicoli (persoane
fizice/juridice) din aria de activitate a inspectoratelor teritoriale O.N.V.P.V.,
care au solicitat autorizarea conform caietelor de sarcini corespunzătoare
DOC/IG.
S-a efectuat urmărirea încadrării în condiţiile stabilite în caietul de sarcini
pentru producerea vinurilor corespunzătoare DOC şi IG (Art.25 Control anual
- Regulamentul (CE) nr. 607/2009 - control al producţiei reprezentativ pentru
aria delimitată DOC/IG în conformitate cu caietul de sarcini).
Au fost actualizate procedurile specifice ale Serviciului Viticultură-vinificație,
protecție DOC/IG în funcţie de cadrul normativ actualizat şi de necesitatea
eficientizării activităţiilor în serviciu, în special la nivelul teritorial.
S-a implementat noul sistem de eliberare a Autorizațiilor de producători de
struguri destinaţi obţinerii de vinuri DOC/IG/Varietale din SINVV, modulul
„Autorizații producție struguri” prin corelarea cu RPV.
Atestarea dreptului de utilizare a DOC/IG/ Au fost emise un număr de 594 certificate de atestare a dreptului de realizat
Varietale prin emiterea certificatului de comercializare a vinurilor DOC și un număr de 426 certificate de atestare a
atestare a dreptului de comercializare a dreptului de comercializare a vinurilor IG.
vinurilor DOC/IG/Varietale.
Au fost certificate și cantități de vinuri spumant petiante/spumante de calitate
de tip aromat cu DOC.
Au fost emise un număr de 63 certificate de atestare pentru producerea vinurilor
varietale, conform procedurilor existente.
Certificatele de atestare a dreptului de comercializare se eliberează la
solicitarea producătorilor în urma controlului efectuat de inspectorii de
specialitate ai O.N.V.P.V. şi după evaluarea calităţii vinurilor DOC/IG/ varietale
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Marcarea cu însemnul holografic de
certificare a originii şi autenticităţii
vinurilor D.O.C., I.G. şi varietale” a
recipienților care conțin vinuri cu
denumire de origine controlată/indicație
geografică /varietale atestate în vederea
comercializării.

din punct de vedere fizico-chimic şi organoleptic.
Luarea în evidenţă şi certificarea loturilor de vin potenţial apte de a fi
comercializate ca vinuri cu DOC/IG/varietale se realizează de O.N.V.P.V. în
colaborare cu reprezentanţi ai asociaţiei/asociaţiilor de producători stabilite în
arealele DOC/IG de proveniență a vinurilor şi din membrii Asociaţiei
Degustătorilor Autorizaţi din România (A.D.A.R.). S-a operationalizat modul de
lucru în ce privește luarea în evidență, prin utilizarea unei aplicații informatice
cu bune rezultate, cuantificate ca timp real alocat, resurse, colectare date de la
membrii ai comisiei stabilite, etc.
S-a continuat implementarea aplicării noului însemn de certificare a vinurilor realizat
DOC/IG/Varietale, pe buteliile cu vin atestate în vederea comercializării,
conform procedurilor aplicabile.
Însemnele de certificare a vinurilor DOC/IG/varietale se aplică pe buteliile cu
vinuri DOC/IG/Varietale atestate în vederea comercializării fiind utilizate de
persoanele fizice/juridice care produc, îmbuteliază sau comercializează vinuri
cu DOC/IG/ Varietale.
Însemnul certifică originea şi autenticitatea vinului din recipientul astfel
marcat.
Însemnul de certificare, regândit, în sensul unei posibilități de scanare a
acestuia de către consumatorul final (utilizator), cu un cod QR încorporat, care
poate fi scanat - presupune un control rapid al însemnelor de certificare
aplicate pe buteliile de vin DOC/IG/ Varietale, simpla scanare prin dispozitiv
mobil de către utilizatorul final a codului 2D unic încorporat asigurând
garantarea autenticităţii, acces optim, flux de informații între consumator autoritate responsabilă publică cu rol de reglementare - producător , informație
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precisă pentru consumator referitoare la originea vinului pe care îl consumă,
asigurarea protejării, încurajarea consumului constant de vin de calitate,
categorie particularizată din întreaga gamă de produse existente în piaţă.
Drept urmare a celor prezentate mai sus și ținând cont de configurația
însemnului de certificare cu cod QR, s-au dezvoltat noi funcționalități ale
aplicației electronice dezvoltate în scopul unui control mult mai facil al
autorității asupra vinurilor marcate aflate în piață cât și pentru o eficientă
conectare a însemnului aplicat pe buteliile cu vinuri certificate pentru
comercializare cu consumatorul final care să îi dea acestuia informații detaliate
despre modul de obținere al vinului respectiv și despre siguranța consumului
produsului în cauză care a făcut obiectul unui control din partea unei autorități
a statului abilitată prin lege să desfășoare această activitate.
Îmbunătăţirea şi promovarea activităţii Participarea la instruiri ale personalului precum şi promovarea şi susţinerea realizat
O.N.V.P.V.
conceptului de “însemn de certificare a calităţii vinurilor DOC/IG/ varietale”
pentru conştientizarea consumatorului asupra beneficiilor însemnului în
producerea vinurilor DOC/IG/ varietale.
Participarea la instruiri ale personalului pe problematica noului sistem de
autorizații de plantare instituit cu anul 2017.
-„Derularea acţiunilor în cadrul proiectului informatic - portal www.onvpv.ro , realizat
facilitarea interacţiunii dintre producătorii de vinuri din România/consumator
şi O.N.V.P.V., actualizare a informaţiilor de interes pentru sector, etc .
Scopuri propuse pentru calitatea/corectitudinea informației: vizibilitate,
trafic sporit, informaţie actualizată, informare a consumatorului pentru
noțiuni tehnice specifice prin instrumentul de tip hologramă denumit
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însemn de certificare a calităţii, care orientează către autenticitatea
produsului, originea corectă a produsului.
Noul însemn de certificare - cu informație transmisă către consumator prin
scanarea simplă cu dispozitiv mobil a unui cod de bare 2D – cod QR unic unui
însemn, privind: detalii cramă, detalii vin, locație exactă prin Google Maps,
detalii generice despre producător (teren, vinificație, poze reprezentative,
branduri proprii, specificitate producție, etc).
Participarea
la
Comitetul
pentru
Organizarea Comună a Pieţei Agricole şi
la întâlnirea Grupului de Experţi pentru
sectorul vitivinicol care se desfăşoară
lunar la Bruxelles.

În lunile aprilie, octombrie și decembrie ale anului 2017 au avut loc în cadrul realizat
Comisiei Europene – DG Agri Unit C2 reuniuni ale Comitetului pentru
Organizarea Comună a Pieţei Agricole, la care România a fost reprezentată,
din partea O.N.V.P.V. de către un consilier în cadrul Biroului Potenţial de
Producţie, Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole. Au fost realizate
rapoarte pentru activitatea desfăşurată în deplasările de la Bruxelles.
Gestionarea patrimoniului viticol al Comunicarea către Comisia Europeană a următoarelor situaţii la data de
României prin intermediul Sistemului 01.03.2017:
Informatic Naţional al Viei şi Vinului care RCE 561/2015 articolul 11 alineatul (1) litera (a)- ANEXA II TABEL
Inventarul suprafețelor viticole;
cuprinde: Registrul Plantaţiilor Viticole,
RCE 561/2015 Notificările menționate la articolul 11 alineatul (1) litera (b) Industriile Vinicole, Sistemul declaraţiilor ANEXA
III
- TABEL A - Autorizații pentru plantări noi – procentaj;
obligatorii, conform cerinţelor Uniunii
RCE
561/2015 Notificările menționate la articolul 11 alineatul (1) litera (b) Europene.
ANEXA III - TABEL B - Autorizații pentru plantări noi – limitări geografice;
RCE 561/2015 Notificările menționate la articolul 11 alineatul (1) litera (b) ANEXA III - TABEL C - Autorizații pentru plantări noi – Deciziile privind criteriile de
eligibilitate la nivelul geografic relevant aduse la cunoștința publicului;
RCE 561/2015 Notificările menționate la articolul 11 alineatul (1) litera (b) 10
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ANEXA III - TABEL D - Autorizații pentru plantări noi – Deciziile privind distribuția
proporțională și criteriile de prioritate la nivelul geografic relevant aduse la
cunoștința publicului;
RCE 561/2015 Comunicarea menționată la articolul 11 alineatul (1) litera e ANEXA IV - TABEL
Suprafețele plantate fără autorizații corespunzătoare după 31
decembrie 2015 și suprafețele defrișate în conformitate cu articolul 71 alineatul (3)
din Regulamentul (CE) nr. 1308/2013;
RCE 561/2015 Notificările menționate la articolul 11 alineatul (2) litera (a) ANEXA V - TABEL A. Autorizațiile pentru plantări noi cerute de solicitanți;
RCE 561/2015Notificările menționate la articolul 11 alineatul (2) litera (a) ANEXA V - TABEL B. Autorizații pentru plantări noi acordate efectiv și suprafețele
refuzate;
RCE 561/2015 Notificările menționate la articolul 11 alineatul (1) litera (c) și
la articolul 11 alineatul (2) litera (b) -ANEXA VI - TABEL A Autorizații
pentru
replantări – restricțiile aplicate;
RCE 561/2015 Notificările menționate la articolul 11 alineatul (1) litera (c) și
la articolul 11 alineatul (2) litera (b) -ANEXA VI - TABEL B Autorizațiile
pentru
replantări acordate efectiv
RCE 561/2015 Notificările menționate la articolul 11 alineatul (4) și la
articolul 11 alineatul (2) litera c -ANEXA VII - TABEL B Drepturile de plantare
acordate înainte de 31 decembrie 2015 și convertite în autorizații – autorizații
acordate efectiv

Organizarea acţiunilor de deplasare a
experţilor şi delegaţilor la reuniunile
Organizaţiei Internaţionale a Viei şi
Vinului de la Paris din luna aprilie 2017.
Transmiterea
în
prealabil
a

În fiecare an în lunile aprilie şi octombrie, fiecare stat membru al O.I.V. realizat
trimite o delegaţie formată din experţi pentru cele 4 comisii în care se
desfăşoară lucrări tehnice şi unde se comunică ultimele cerectări în
domeniile de interes: Viticultură, Oenologie, Economie şi Legislaţie,
Sănătatea alimentară. De asemenea, la Comitetul Executiv al O.I.V. trebuie
11
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Chestionarului conjunctural al O.I.V.
pentru intocmirea Raportului statistic al
O.I.V.
Sinteza declaraţiilor de producţie pentru
transmiterea către Comisia Europeană –
obligaţie comunitară.
Chestionarul O.I.V. – se transmite anual
către Organizaţia Internaţională a Viei şi
Vinului.

să participe Directorul General al O.N.V.P.V. care are şi drept de vot din
partea României pentru adoptarea rezoluţiilor O.I.V..
În luna aprilie a fost realizată sinteza definitivă a declaraţiilor de producţie şi realizat
s-a făcut comunicarea către Comisia Europeană, prin intermediul I.S.A.M.M..
Prelucrarea datelor pentru întocmirea Chestionarului O.I.V. care a fost realizat
raportat la sfârşitul lunii mai. Acest chestionar cuprinde date referitoare la:
suprafaţa viticolă, producţie de struguri, destinaţia de producţie a
strugurilor, destinaţia mustului şi sucului, producţia de vin, consumul uman
de produse vitivinicole, stocurile, exportul/importul de produse vitivinicole,
suprafaţa şi producţie de struguri pe regiuni viticole, ponderea principalelor
soiuri de struguri pentru vin pe regiuni viticole.
În anul 2017, în baza Acordului de delegare de atribuţii convenit între realizat
A.P.I.A. şi O.N.V.P.V. au fost instrumentate 231 de dosare, din care 122 de
dosare pentru măsura de R/R, 102 dosare pentru măsura de asigurare a
recoltei şi 7 dosare pentru măsura de modernizare.

Acordul de delegare pentru verificarea
administrativă
în
Registrul
Plantaţiilor
Viticole a parcelelor supuse măsurii de
restructurare/reconversie şi măsurii de
asigurare a recoltei pentru struguri de vin.
Eliberarea Autorizațiilor pentru plantări noi
Procedura de primire a documentației și eliberarea autorizațiilor pentru

plantări noi s-a desfășurat în anul 2017 până la sfârșitul lunii iunie. Au
fost eliberate autorizații pentru plantări noi la 9 dosare în suprafață
totală de 39,56 ha.
Conversia drepturilor de plantare acordate Drepturile acordate din rezerva județeană au fost convertite în autorizații
din rezerva națională și din rezerva de plantare provenite din conversia rezervei județene pentru o suprafață
județeană
de 53,18 ha.
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Evaluările volumului previzibil de produse din
sectorul vitivinicol obţinute pe teritoriul
propriu – obligaţie comunitară.
Nominalizarea persoanelor care vor face
parte din următoarele structuri ale Centrului
Comun de Cercetare din cadrul Centrului
European de Referinţă pentru Control în
sectorul vitivinicol:
Grup de lucru pentru măsurători izotopice;
Grup de lucru pentru banca de date analitice
europeană;
Grup de lucru pentru noi metode de analiză.

Organizarea acţiunilor de deplasare a
experţilor şi delegaţilor la reuniunile
Congresului Mondial al Viei şi Vinului, în
perioada mai-iunie a anului 2017, în
Bulgaria.
Protocol Interinstituţional O.N.V.P.V. –
A.F.I.R.

Drepturile acordate din rezerva națională au fost convertite în autorizații
de plantare provenite din conversia rezervei naționale pentru o suprafață
de 34,44 ha.
Această comunicare s-a bazat pe datele primite de la Direcţiile Agricole
realizat
judeţene şi au fost prelucrate în cadrul Biroului Potenţial de Producţie.
Rezultatul final s-a transmis prin intermediul I.S.A.M.M., în septembrie
2017.
În cursul anului 2017, persoanele nominalizate de O.N.V.P.V, pentru Grupul
de lucru pentru măsurători izotopice – doamna Alina Magdaș, pentru Grupul de
lucru pentru banca de date analitice europeană - doamna Vicol Constanța și
pentru Grupul de lucru pentru noi metode de analiză – doamna Roxana Ionete, realizat
au participat la ședințele de lucru prevăzute pentru calendarul acestui an.
Au fost elaborate procese-verbale cu activitatea desfășurată în acest an.

În perioada mai-iunie a anului 2017, România a fost prezentă în cadrul
Congresului Mondial al Viei şi Vinului, desfăşurat în Bulgaria, de domnul Prof . realizat
Univ. Dr. Valeriu V. Cotea și de doamna Prof. Univ. Dr. Arina Antoce. La
vizitele tehnice au participat și colegi din cadrul Biroului Potențial de
Producție.
A fost elaborat un protocol de colaborare prin care Oficiul Naţional al Viei şi
Produselor Vitivinicole să poată permite vizualizarea Sistemului Informatic
Naţional al Viei şi Vinului de către experţii AFIR, în vederea evitării situaţiilor
de dublă finanţare a proiectelor depuse în cadrul PNS şi în cadrul PNDR 201413
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Instruirea personalului AFIR pentru
accces în S.I.N.V.V.
Sinteza declaraţiilor de stoc pentru
transmiterea către Comisia Europeană –
obligaţie comunitară.
Evaluările privind disponibilităţile şi
utilizările produselor vitivinicole pe
teritoriul propriu
Implementarea Sistemului de autorizații
de plantare valabil în perioada 2016-2030
într-un sistem informatic S.I.N.V.V. care
cuprinde și R.P.V. 2

2020.
În luna septembrie a anului 2017 a fost realizată instruirea personalului AFIR
în vederea accesării unor module necesare pentru controlul proiectelor
depuse în vederea evitării dublei finanțări.
În luna noiembrie a fost realizată sinteza declaraţiilor de stoc din S.I.N.V.V.
şi s-a făcut comunicarea către Comisia Europeană, prin programul I.S.A.M.M..

realizat

În luna noiembrie a fost transmisă această comunicare către Comisia
europeană, prin intermediul I.S.A.M.M..

realizat

După apariția ordinului M.A.D.R. nr. 364/2016 pentru aprobarea normelor
privind gestionarea sistemului autorizațiilor de plantare a viței-de-vie pentru
struguri de vin a fost necesară crearea unei aplicații informatice care să fie
compatibilă cu noile cerințe legislative. A fost inițiată și finalizată procedura
de achiziție a unui program informatic, denumit S.I.N.V.V. care a înglobat și
programul R.P.V. 2 și care conține următoarele module:
1. Înregistrare, asigurare și abandon parcele viticole
2. Lista parcele viticole în format PDF, corectări date persoane,
comparație înainte/după istoric, administrare utilizatori
3. Update nomenclator SIRUTA la ultima versiune
4. Update nomenclator soiuri de viță-de-vie
5. Introducere caiete de sarcini DOC/IG
6. Emitere autorizație de producător de struguri DOC/IG/VARIETALE
7. Interfațare cu aplicația B2B + Migrare baza de date Oracle- MySQL
14
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Ordinul M.A.D.R.
nr. 144/2017 privind
aprobarea documentelor de evidenţă a
producţiei vitivinicole
Acordul de delegare pentru verificarea
administrativă
în
Registrul
Plantaţiilor
Viticole a parcelelor supuse măsurii de
restructurare/reconversie şi măsurii de
asigurare a recoltei pentru struguri de vin.

Relaţionarea O.N.V.P.V. cu institutii
publice şi solicitanţi de informaţii care
privesc domeniul de activitate specific

8. Control producție – înregistrare declarație de recoltă, producție și
stoc
9. Înregistrare crame noi în S.I.N.V.V.
10. Pregătiri integrare cu sistemul LPIS/IACS al A.P.I.A.
11. Defrișarea ulterioară a parcelelor viticole + Emiterea autorizațiilor de
replantare anticipată
12. Stabilirea tipurilor de comunicări care trebuie transmise la C.E. și
implementarea unor rapoarte ajutătoare
În urma apariției Ordinului nr. 144/2017 și implementării acestuia în
aplicația S.I.N.V.V., O.N.V.P.V., prin Biroul Potențial de Producție a
organizat sesiuni de instruire cu consilierii R.P.V. din cadrul Direcțiilor
Agricole Județene și cu personalul din cadrul O.N.V.P.V..
În luna noiembrie a anului 2017 au fost organizate de către A.P.I.A. sesiuni
de instruire și pentru aplicarea prevederilor Acordului de delegare în vederea
verificării administrative în R.P.V. a parcelelor supuse măsurii de
restructurare/reconversie și măsurii de asigurare a recoltei de struguri
pentru vin. La aceste instruiri au participat reprezentanții A.P.I.A. și
personalul O.N.V.P.V..
Elaborarea de puncte de vedere potrivit domeniulul specific de
competenţă, raspuns la solicitări ale unor instituţii din subordinea
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, autorităţi ale statului
responsabile cu aplicarea politicilor publice, ale unor persoane fizice şi
juridice solicitări diverse adresate cf. Legii nr. 544/2001, etc.
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