
Incidente legislative 
in industria vinului



Varietati de afaceri cu vin

u 1. Crama
u 2.  Intermediere 
u 3. Magazin de vinuri 
u 4. Restaurant



Conditii de 
desfasurare

u Forma juridica: 

u -P.F.A., I.I., I.F. 

u - S.R.L, S.R.L.-D., S.A.  etc.;

u Societate cu răspundere limitata 

u - Asociatii raspund pana la concurenta capitalului 
social subscris

u (Fondator eligibil, spatiu, aprobari si autorizatii, capital 
social)

u Sediul materiei: Legea nr. 26/1990 si Legea nr. 31/1990



Afacere de productie
- Crama -

u Societatea ce se va infiinta va avea ca obiect principal de activitate: 
u CAEN 1102 – Fabricarea vinurilor din struguri:
u >fabricarea vinului; fabricarea vinului spumos; fabricarea vinului din concentrat de 

must de struguri; activitatea de amestecare, purificare și îmbuteliere a vinului; 
fabricarea vinului cu conținut scăzut de alcool sau fără alcool.

u Autorizatii de functionare: 

u - Autorizatie DSV – act care atesta conditiile de autorizare pentru siguranta 
alimentelor – Sediul materiei: Legea 154/2004 privind siguranta alimentelor;

u - Autorizatie Mediu – act care atesta conditiile si parametri de functionare ale unei 
activitati noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului – Sediul Materiei: Ordinul
1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu;



-Crama-
u CAEN  8292 – Activitati de ambalare:

u > îmbutelierea lichidelor, inclusiv băuturi și alimente; ambalarea corpurilor solide (ambalarea
în blistere, acoperirea cu folie etc.); ambalarea securizată a produselor farmaceutice; 
etichetarea, ștampilarea și imprimarea; împachetarea coletelor și cutiilor de cadouri.

u - Autorizatie DSV – act care atesta conditiile de autorizare pentru siguranta alimentelor –
Sediul materiei: Legea 154/2004 privind siguranta alimentelor

u CAEN 4634 – Comert cu ridicata al bauturilor:

u >comerțul cu ridicata al băuturilor alcoolice;comerțul cu ridicata al băuturilor nealcoolice; 
cumpărarea de vin în vrac și înbutelierea fără transformare.

u Aceasta clasa nu necesita autorizatie de functionare. 

u CAEN – 5210 – Depozitari
u - autorizarea depozitului ca punctul de lucru la registrul comerțului.

u Autorizatii – Mediu si DSV. 

u Societatea poate avea mai multe activitati secundare conexe.



Etichetarea
u Integritatea etichetării este un aspect de mare interes,

aceasta fiind responsabilitatea cramei sau a persoanei care
lansează vinul în piață (în cazul co-branding-ului sau private
labeling-ului).

u Menționarea corectă a indicațiilor geografice este un
aspect legislativ foarte delicat. În special în Uniunea
Europeană, și România nu se poate face excepție, fiecare
regiune dintr-o anumită țară are propriile reguli pentru
vinurile care vor purta ulterior pe etichetă un anumit DOC
(Denumire de Origine Controlată) sau IG (Indicație
Geografică).

u Regulile pot varia în privința: soiurilor de struguri permise,
cantitatea minimă dintr-un soi (ex. 85% sau 95%) pentru a
eticheta varietal vinul respectiv, durata minimă de maturare
în butoi sau sticlă etc

u Desigur, cramele pot decide să nu includă vreo indicație
geografică pe etichetă, pentru a avea mai multă libertate
și flexibilitate în viticultură și vinificație, asumându-și
renunțarea la prestigiul și garanțiile indicației geografice.

u Integritatea etichetării presupune și cuprinderea altor
mențiuni obligatorii din punct de vedere legal, aspecte care
țin mai mult de recomandarea consumului moderat de
alcool.



Oficinul National al Viei si 
Produselor Vitivinicole

u - Autorizare struguri pentru vinuri cu DOC-IG;

u - Autorizare pentru producerea vinurilor cu DOC, IG;
u - Atestare, control, verificare in vederea certificarii vinurilor cu 

DOC, IG;
u - Certificare vinuri DOC-IG in vedrea comercializarii;

u > Comisii de luare in evidenta a vinurilor constituita la nivelul
fiecarui inspectorat teritorial. 

u - Registru unic DOC – IG;

u - Autorizatii pentru plantari de vita de vie -> Registru Viticol. 

- Sediul Materiei: Legea 164/2015 a viei şi vinului în sistemul
organizării comune a pieţei vitivinicole

- www.onvpv.ro



-Crama-
Viticultura / Vinificatie

u - Vinul este produs doar din strugurii crescuți în via care fie este proprietatea
cramei sau fie este luată în arendă.

u (Acte de dobandire: Succesiune; Contract de vanzare-cumparare; Contract de 
arenda, etc.). Sediul Materiei: Codul civil. 

u - due dilligence referitor la imobil – dublat de studii de fezabilitate asupra unor
aspecte esențiale în viticultura ca: aspectul pantei, calitatea solului, 
temperatura medie anuală etc.

u - Echipa de oenologi, personal auxiliar, etc. -> Contracte individuale de 
munca/Colaborare.

u Sediul Materiei: Codul Muncii. 

u - Vinul poate fi produs si cu struguri cumparati de la terti,dar o astfel de 
activitate presupune o diminuare a controlului calității materiei prime.(Contract 
de vanzare-cumparare)



Afaceri de 
intermediere

u Aproape toate aspectele legale prezentate în cadrul unei crame sunt
aplicabile și activității de intermediere.

u De regulă, intermedierii facilitează rețeaua de distribuție a vinurilor
produse, la toate nivelurile - regional, național dar mai ales internațional.

u Pentru importul unor vinuri internaționale este necesară obținerea unor
autorizații suplimentare.

u Procedura autorizaţiei necesară producerii, importării sau comercializării
de alcool, băuturi alcoolice, produse ce conţin alcool, tutun sau cafea,
se găseşte reglementată în O.U.G. nr. 50/1998 modificată şi completată
de Legea nr. 148/1999.

u Gestionarea corectă a stocurilor între achizițiile de la crame și vânzările
către HoReCa, retail sau consumatorul final este adesea provocarea
care face diferența între jucătorii care activează în această piață.

http://www.avocat-dobrescu.ro/2008/07/02/ordonanta-de-urgenta-nr-501998-pentru-modificarea-si-completarea-prevederilor-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-821997-privind-regimul-accizelor-si-al-altor-impozite-indirecte/


-Intermediere-
u Entitati juridice: PFA, II, IF, SRL, SA, etc. 
u Obiect de activitate: CAEN 4617 - Intermedieri in comerțul cu produse

alimentare, bauturi si tutun + alte clase CAEN ce vizeaza activitati
conexe.

u CAEN 4617 – Nu necesita autorizare de functionare.

u CAEN – 5210 – Depozitari
u - autorizarea depozitului ca punctul de lucru la registrul comerțului, 

responsabilitate

u Autorizatii – Mediu si DSV. 



AFACERI CU MAGAZINE, BARURI SI 
RESTAURANTE
u - FORMA JURIDICA;
u - Spatiul unde se desfasoara activitatea ales dupa un due diligence prealabil;
u - Caen 4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor, in magazine specializate (nu pentru

consum in localuri –Doar magazin)
u Autorizatii: Aviz Functionare Primarie, DSV, Certificat de conformitate DSP, Autorizatie de 

la Directia Agricola (Sediul Materiei: Ordinul 224/2008).
u - Caen 5630 - Baruri si alte activități de servire a băuturilor.

u Autorizatii: DSV si Aviz-Autorizatie functionare de la Primarie – HCL primarie aproba
metodologia de emitere a autorizatiilor.  

u - CAEN – 5610 – Restaurante
u Autorizatii: - DSV; Mediu; Certificat de conformitate DSP; Aviz – Autorizatie functionare de 

la Primarie; 



Va multumesc !

u Avocat 

u Iordache Razvan


