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Obiective 

Măsura de sprijin:  

▪ vizează realizarea de investitii destinate îmbunătățirii performanței generale a întreprinderii vinicole 
și adaptarea acesteia la cerințele pieței, precum și pentru creșterea competitivităţii acesteia și  

▪ se referă la producerea sau comercializarea produselor viticole 

Beneficiari 

eligibili 

Întreprinderile vinicole = unități care desfășoară activitate economică de producție, 
prestări servicii sau de comerț în sectorul vitivinicol, organizate ca: 

▪ persoane juridice cu domiciliul fiscal în România:  

o întreprinderi mici şi mijlocii cu mai puţin de 50/250 de angajaţi sau cu o cifră de afaceri 
anuală mai mică de 10/50 milioane euro; sau 

o microîntreprinderi cu mai puţin de 10 angajaţi sau cu o cifră de afaceri anuală mai mică de 2 
milioane euro; sau  

o întreprinderi cu mai puţin de 750 de angajaţi sau cu o cifră de afaceri anuală mai mică de 

200 milioane euro; 

▪ instituții și unități de cercetare-dezvoltare vitivinicolă; 

▪ persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale; 

▪ asociații de doi sau mai mulți producători și/sau organizații interprofesionale, constituite conform 
legislaţiei naţionale în vigoare.  

Condiții de 

eligibilitate 
aplicabile 

solicitanților   

▪ exploatează plantații viticole înscrise în Registrul plantațiilor viticole, produc și/sau îmbuteliază 
vinuri în întreprinderea vinicolă proprie sau, în nume propriu, la terți și comercializează produsele 
vinicole în nume propriu; 

▪ achiziționează struguri pentru vin, produc și/sau îmbuteliază vinuri în întreprinderea vinicolă proprie 
sau, în nume propriu, la terți și comercializează produsele vinicole în nume propriu; 

▪ comercializează produse vinicole achiziționate de pe piața internă; 

▪ nu au creat condiții artificiale; 

▪ nu au datorii la bugetul de stat și bugetele locale; 

▪ nu sunt în dificultate în sensul orientărilor comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea și 

restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate.  

Operațiuni 

eligibile 

a) construcția/achiziția, inclusiv prin leasing, a imobilelor destinate vinificației, a laboratoarelor pentru 
controlul calității, a imobilelor cu destinația de prezentare și vânzare, precum și a sălilor de degustare; 

b) renovarea, reabilitarea și/sau modernizarea clădirilor pentru recepție, producție, ambalare, 
depozitare, precum și a laboratoarelor pentru controlul calității, a imobilelor cu destinația de prezentare 
și vânzare și a sălilor de degustare; 

c) achiziția, inclusiv prin leasing financiar, a instalațiilor sau echipamentelor aferente recepției, 
producției, ambalării, depozitării, pentru laboratoarele pentru controlul calității, pentru imobilele cu 
destinația de prezentare și vânzare, precum și pentru sălile de degustare. 

Perioada 

implementare 

▪ 2 ani calendaristici de la aprobarea programului de investiţii pentru programele care includ 
operațiunile de la punctul c); 

▪ 3 ani calendaristici de la aprobarea programului de investiţii pentru programele care includ 
operațiunile de la punctele a) și/sau b) și c) împreună cu a) și/sau b); 

Cuantum anual 

sprijin UE  

▪ 47,7 milioane euro - pentru toate masurile din sectorul vitivinicol, inclusiv prezenta Măsură de 
Investiții                              

Ajutor financiar 

nerambursabil 

▪ 70% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici si 
mijlocii; 

▪ 25% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru alte întreprinderi, cu mai puţin de 750 de 
angajaţi sau cu o cifră de afaceri anuală mai mică de 200 milioane euro 

 

▪ Proiectele tehnice se realizează numai pentru modernizarea infrastructurii existente; 

▪ Sprijinul poate fi acordat pentru investiții corporale sau necorporale în instalații de 
procesare și în infrastructura unității de vinificație, precum și în structuri și instrumente de 
comercializare. 

Programul Național de Sprijin in sectorul vitivinicol 2019-2023 
Investiții în sectorul vinicol 

Sesiune continuă până în iulie 2023 
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a) Construcţia/Achiziţia, inclusiv prin leasing, a imobilelor destinate vinificaţiei, a 
laboratoarelor pentru controlul calităţii, a imobilelor cu destinaţia de prezentare şi vânzare, 
precum şi a sălilor de degustare:  

1. Construcţia/Reconstrucţia/Achiziţia, inclusiv prin leasing, a clădirilor pentru producţie, 
ambalare, depozitare, inclusiv recepţie, a laboratoarelor pentru controlul calităţii, a imobilelor 
cu destinaţia de prezentare şi vânzare, a sălilor de degustare etc. 

2. Construcţia/Achiziţia bunurilor imobile (clădiri, anexe) 

3. Reconstrucţia/Reabilitarea bunurilor imobile (clădiri, anexe), imobile care au avut în momentul 
construcţiei destinaţia de întreprindere vinicolă sau imobile în scopul schimbării destinaţiei lor 
în întreprinderi vinicole 

4. Excavare (terasamente), fundaţii, pavaje, interioare (pereţi, uşi şi ferestre, zugrăveli, gresie, 
rame etc.), instalaţii sanitare, electricitate, interior şi exterior la urcare (încadrare), acoperişuri, 
izolaţii, aer condiţionat 

5. Construcţia/(Re)Construcţia/Achiziţia clădirilor şi anexelor pentru transformare, stocare, 
condiţionare sau comercializare 

6. Construcţia/(Re)Construcţia/Achiziţia pivniţelor aflate deasupra şi sub nivelul solului 

7. Lucrări la infrastructura de bază, cum ar fi: instalaţii electrice, mecanice şi hidraulice, de 
protecţie împotriva incendiilor, de aer condiţionat şi de ventilaţie a locului de producţie a 
vinului, precum şi alte echipamente; instalaţii speciale şi sisteme pentru protecţia mediului, 
reducerea poluării şi economisirea energiei, precum şi sisteme de sănătate şi de igienă 

8. Construcţia/(Re)Construcţia/Achiziţia imobilelor pentru prezentare şi vânzare: 

8.1. spaţii de depozitare a vinotecilor 

8.2. săli de degustare şi/sau săli de prezentare şi vânzare a vinurilor proprii 

8.3. unităţi de vânzare şi/sau puncte de vânzare/puncte pentru vânzarea directă 

8.4. Amenajările şi conexiunile legate de instalarea unui echipament achiziţionat sunt eligibile sub 
rezerva ca devizul, apoi factura să menţioneze explicit legătura cu echipamentul eligibil. 

 

b) Renovarea, reabilitarea şi/sau modernizarea clădirilor pentru producţie, ambalare, 
depozitare, inclusiv recepţie, a laboratoarelor pentru controlul calităţii, a imobilelor cu 
destinaţia de prezentare şi vânzare, a sălilor de degustare 

1. Controlul temperaturii: 

1.1. camere de depozitare reci - climatizarea spaţiilor destinate procesării, condiţionării, 
îmbutelierii şi depozitării produselor vitivinicole 

2. Infrastructura cramei: 

2.1. conducte vechi; 

2.2. modernizarea instalaţiilor destinate canalizărilor, a tubulaturilor fixe şi mobile prin care se 
realizează mişcarea produselor vitivinicole, a diferitelor instalaţii şi/sau reţele necesare pe fluxul 
tehnologic/în practicile oenologice (oxigenare, azotare, sulfitare, cleire, bentonizare, filtrare etc.); 

2.3. echipamente şi utilaje de montaj şi auxiliare pentru acestea; 

2.4. instalarea/modernizarea sistemelor de automatizare; 

2.5. instalaţii electrice şi alte instalaţii; 

2.6. renovarea/reabilitarea/modernizarea imobilelor pentru prezentare şi vânzare: 

2.6.1. spaţii de depozitare a vinotecilor; 

2.6.2. săli de degustare şi/sau săli de prezentare şi vânzare a vinurilor proprii; 

2.6.3. unităţi de vânzare şi/sau puncte de vânzare/puncte pentru vânzarea directă; 

2.6.4. Amenajările şi conexiunile legate de instalarea unui echipament achiziţionat sunt 
eligibile sub rezerva ca devizul, apoi factura să menţioneze explicit legătura cu echipamentul 
eligibil. 
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c) Achiziţia, inclusiv prin leasing financiar, a instalaţiilor sau echipamentelor aferente 
producţiei, ambalării, depozitării, inclusiv recepţiei, pentru laboratoarele pentru controlul 
calităţii, imobilele cu destinaţia de prezentare şi vânzare, sălile de degustare.  

1. Echipamente pentru procesarea strugurilor (transport, recepţie, cântărire, zdrobire, presare etc.): 

1.1. echipamente tehnice fixe şi mobile pentru transport, recepţie, procesarea strugurilor; 

1.2. materiale pentru măsurarea şi analizarea calitativă şi cantitativă a strugurilor; 

1.3. benzi transportoare pentru struguri şi subproduse viticole; 

1.4. maşini, utilaje şi echipamente de sortare a strugurilor; 

1.5. echipamente pentru desciorchinarea şi zdrobirea strugurilor; 

1.6. echipamente pentru presarea strugurilor; 

1.7. storcătoare; 

1.8. pompe şi prese de must, drojdie şi de tescovină de struguri; 

1.9. echipamente şi instalaţii pentru igienizarea spaţiilor şi a utilajelor utilizate pentru transportul, 
recepţia, cântărirea, zdrobirea şi presarea strugurilor şi a subproduselor vitivinicole. 

2. Echipamente pentru fermentaţie/vinificaţie: 

2.1. echipamente pentru procesarea/fermentarea strugurilor zdrobiţi; 

2.2. echipamente şi materiale auxiliare pentru tratarea strugurilor (termovinificaţie, eliberare 
rapidă, extracţie culoare etc.); 

2.3. autovinificatoare din lemn sau metal; 

2.4. tancuri/rezervoare de fermentare/tancuri auxiliare pentru vinificaţie; vase speciale de 
fermentaţie şi macerare pentru obţinerea vinului roşu şi roze; 

2.5. echipament pentru microoxigenare; 

2.6. echipament pentru controlul fermentaţiei: 

2.6.1. echipamente pentru controlul temperaturii pe durata fermentaţiei; 

2.6.2. echipamente pentru măsurarea principalelor componente ale vinului pe durata 
fermentaţiei; 

2.6.3. echiparea tancurilor/rezervoarelor de fermentare cu mantale de răcire sau alte mijloace 
de asigurare a temperaturii pe durata procesului de fermentaţie; 

2.7. echipamente şi aparatură pentru controlul exercitat pe fluxul tehnologic; 

2.8. conducte (în cazul echipării ulterioare şi/sau instalaţii de răcire); 

2.9. echipamente pentru separarea vinului de drojdia de vin, de exemplu, filtre vacuumatice 
rotative de evacuare, filtre pentru reziduuri etc.; 

2.10. echipamente pentru microvinificaţie; 

2.11. echipamente şi instrumentar pentru efectuarea de teste şi analize în vederea realizării 
practicilor oenologice (dozaje de materiale oenologice etc.); 

2.12. echipamente şi instrumentar pentru realizarea de noi produse - microloturi. 

3. Echipamente pentru procesarea vinului: tratamentul vinului şi al mustului (filtrare, sedimentare, 
limpezire etc.): 

3.1. echipamente de filtrare grosieră şi sterilă (filtre de pământ, filtre de hârtie etc.), alte 
echipamente şi tehnologii de filtrare, filtre tangenţiale, centrifugale etc.; 

3.2. pământuri de filtrare; 

3.3. echipamente pentru decantarea şi limpezirea mustului şi vinului, centrifuge; 

3.4. echipament pentru stabilizare tartrică; 

3.5. echipamente de stabilizare termică a vinului (pasteurizatoare etc.); 

3.6. echipamente şi materiale oenologice pentru extracţia drojdiei; 

3.7. echipamente pentru separarea, depozitarea şi manipularea tescovinei de struguri; 

3.8. echipament pentru transportul tescovinei şi drojdiei de vin; 

3.9. echipamente mobile de vinificaţie; 

3.10. echipamente, aparate de măsură şi control pentru dozarea materialelor oenologice şi 
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pentru monitorizarea parametrilor fizico-chimici şi microbiologici ai produselor vitivinicole. 

4. Echipamente pentru controlul temperaturii: 

4.1. refrigeratoare/răcitoare pentru probe de must şi vin; 

4.2. instalaţii de climatizare spaţii de procesare şi depozitare musturi şi vinuri; 

4.3. echipamente pentru controlul temperaturii în timpul fermentării, producţiei şi depozitării 
vinului, de exemplu: unităţi de răcire, boilere, aparatură de control temperatură etc. 

5. Echipamente pentru mişcarea şi tratarea vinului în cramă: 

5.1. utilaje şi echipamente, inclusiv computere şi software pentru realizarea şi monitorizarea 
operaţiunilor logistice ale materiilor prime, subproduselor şi produselor în fazele de vinificaţie, 
condiţionare, îmbuteliere şi depozitare; 

5.2. pompe, pompe de transfer; 

5.3. dozatoare pentru materialele oenologice; 

5.4. vase şi containere pentru manipularea vinului; 

5.5. dispozitive şi alte echipamente de ridicare, de exemplu, stivuitoare, transpaleţi etc.; 

5.6. coşuri şi giropaleţi pentru manipularea sticlelor. 

6. Echipamente pentru depozitarea, omogenizarea, condiţionarea şi maturarea/învechirea vinului: 

6.1. baricuri sau budane realizate din lemn pentru maturarea şi învechirea vinurilor; 

6.2. tancuri şi cisterne pentru producţia, depozitarea, maturarea şi învechirea vinurilor, realizate 
din: lemn, beton/oţel inoxidabil/fibre din poliester etc.; 

6.3. restaurarea facilităţilor de depozitare a produselor din vin, de exemplu, renovarea tancurilor 
prin căptuşire interioară; 

6.4. tancuri cu autodrenare; 

6.5. cuve cu termoreglare; 

6.6. tancuri mobile din oţel inoxidabil pentru maturare; 

6.7. containere din plastic; 

6.8. echipamente pentru depozitarea şi păstrarea produselor din vin. 

7. Echipamente pentru tehnologii aplicate vinurilor spumante (producţie, depozitare, îmbuteliere şi 
condiţionare): 

7.1. echipamente pentru producţia, depozitarea, îmbutelierea şi condiţionarea vinurilor 
spumante; 

7.2. echipamente pentru agitarea vinurilor; echipamente pentru manipulare (mobile, 
autopropulsate sau portabile); 

7.3. sistem de desciorchinare cu îndepărtarea rahisului. 

8. Echipament pentru condiţionare (îmbuteliere, etichetare, ambalare): 

8.1. echipamente şi utilaje pentru prepararea loturilor omogene şi condiţionarea în vederea 
îmbutelierii (omogenizare, limpezire, stabilizare tartrică, stabilizare microbiologică, filtrare, 
sulfitare etc.); 

8.2. echipamente pentru îmbuteliere (inclusiv echipamente şi utilaje de spălare/clătire sticle 
goale), dopuire, capişonare, etichetare, condiţionare şi ambalare (formare cutii, umplere cutii, 
paletizare etc.), precum şi echipamente utilizate în manevrarea produselor în depozite 
(transpalete, stivuitoare etc.); 

8.3. echipamente informatice şi software pentru automatizări ale operaţiunilor pe fluxul de 
producţie şi pentru controlul şi monitorizarea calitativă şi cantitativă a produselor şi a etapelor 

tehnologice; 

8.4. tancuri duble/duale. 

9. Software pentru managementul cramei; 

9.1. computere şi programe pentru îmbunătăţirea calităţii transportului şi procesării strugurilor, 
producerii şi procesării vinului, precum şi pentru procesarea şi depozitarea materiei prime, a 
materialelor oenologice, a subproduselor şi a produselor finite; 

9.2. echipamente informatice, inclusiv perifericele aferente şi programe specifice care au ca scop 

mailto:office@romactiv.ro
http://www.romactiv.ro/
mailto:oradea@romactiv.ro
mailto:arad@romactiv.ro
mailto:mures@romactiv.ro
mailto:cluj@romactiv.ro
mailto:bacau@romactiv.ro
mailto:slatina@romactiv.ro


 

  

 office@romactiv.ro www.romactiv.ro 

 

5 / 6 
 

Birou Oradea 
 

Birou Arad 
 

Birou Tirgu Mures 
 

Birou Cluj Napoca 
 

Birou Bacau 
 

Birou Slatina 

Aleea Emanuil Gojdu, Nr 7 Bd Decebal, Nr 2, Et 2 Str Gheorghe Doja, Nr 30 Camera de Comert si Industrie 

Camera 310 

Str Prieteniei, Nr 10 Str A.I. Cuza, Nr 9 

Tel: 0733 107 344 
oradea@romactiv.ro  

Tel: 0731 315 365 
arad@romactiv.ro 

Tel: 0748 231 254 
mures@romactiv.ro 

Tel: 0722 325 637 

cluj@romactiv.ro  

Tel: 0720 550 626 
bacau@romactiv.ro 

 

Tel: 0751 036 227 
slatina@romactiv.ro 

 

 
 

controlul echipamentului tehnologic pentru procesare, depozitare şi manipulare a produselor/alte 
operaţiuni logistice; 

9.3. echipamente informatice şi programe de computer pentru managementul cramei. 

10. Echipament pentru managementul apelor uzate: 

10.1. echipamente pentru managementul apelor uzate în cramă (tratare şi purificare); 

10.2. instalaţii de dedurizare; 

10.3. instalaţii electrice, canalizări şi instalaţii de epurare. 

11. Echipament pentru infrastructura cramei: 

11.1. compresoare, transformatoare electrice, generatoare, instalaţii sanitare, canalizări, trasee 
de conducte fixe şi mobile pentru circulaţia produselor în cramă etc. 

11.2. Amenajările şi conexiunile legate de instalarea unui echipament achiziţionat sunt eligibile 
sub rezerva ca devizul, apoi factura să menţioneze explicit legătura cu echipamentul eligibil. 

12. Echipament de laborator pentru controlul calităţii produselor din vin, inclusiv pentru vinul organic 

12.1. mobilier, instalaţii electrice, instalaţii sanitare, pavimente, alte instalaţii necesare 

desfăşurării activităţilor specifice de laborator; 

12.2. utilaje, echipamente, instrumente şi materiale necesare pentru efectuarea de analize fizico-
chimice, organoleptice şi microbiologice pentru produse vitivinicole şi pentru apele tehnologice şi 
apele uzate. 

13. Echipament pentru controlul calităţii produselor şi procesării: 

13.1 mobilier, echipamente şi instrumente de laborator, aparate de măsură, echipamente 
informatice şi software utilizate în cadrul controlului calităţii materialelor oenologice, produselor 
vitivinicole şi condiţiilor de mediu ale producţiei şi depozitării produselor. 

14. Echipament pentru sisteme de calitate, trasabilitate: 

14.1. echipamente de introducere, în mod voluntar, a sistemelor de managementul calităţii şi 
siguranţei alimentare, a sistemelor pentru asigurarea trasabilităţii, inclusiv pentru vinul organic 

14.2. Amenajările şi conexiunile legate de instalarea unui echipament achiziţionat sunt eligibile 
sub rezerva ca devizul, apoi factura să menţioneze explicit legătura cu echipamentul eligibil. 

15. Echipamente pentru prezentare şi unităţi de vânzare: 

15.1. echiparea/dotarea unităţilor de vânzare sau de expunere/degustare cu: mobilier, 
echipamente de răcire/refrigerare, echipamente de bar, echipamente informatice pentru 
prezentarea produselor, alte echipamente şi dotări specifice acestei activităţi: 

15.1.1. mobilier de depozitare, maturare, învechire şi pentru expunerea produselor vinicole în 
vinoteci sau spaţiile de vânzare şi degustare, inclusiv recipiente de depozitare specifice; 

15.1.2. săli de prezentare a vinurilor proprii; 

15.1.3. unităţi de vânzare en detail şi angro; 

15.1.4. puncte de vânzare/puncte pentru vânzarea directă; 

15.2. investiţii care includ: mobilier, unităţi de răcire, chiuvete, robinete, bar, echipament de 
computer şi software aferent pentru derularea activităţilor. 

16. Echipamente pentru distribuţia şi comercializarea vinului: 

16.1. mobilier, echipamente şi utilaje pentru dezvoltarea, modernizarea, automatizarea şi 
adaptarea platformelor de distribuţie (eficientizarea şi îmbunătăţirea organizării lanţului de 
transport pe piaţa internă şi internaţională); 

16.2. dezvoltarea reţelelor; 

16.3. îmbunătăţirea/raţionalizarea canalelor şi facilităţilor de comercializare; 

16.4. instalaţii tehnologice, echipamente, inclusiv echipamente informatice, programe de 
computer, utilizate în cadrul distribuţiei/logisticii şi comercializării produselor. 

17. Hardware, software, platforme web (de reţea) pentru comerţul electronic: 

17.1. hardware şi software pentru realizarea, modernizarea şi adaptarea tehnologiilor de 
informare şi comunicare (TIC) şi pentru comerţul electronic (e-comerţ). 

 

mailto:office@romactiv.ro
http://www.romactiv.ro/
mailto:oradea@romactiv.ro
mailto:arad@romactiv.ro
mailto:mures@romactiv.ro
mailto:cluj@romactiv.ro
mailto:bacau@romactiv.ro
mailto:slatina@romactiv.ro


 

  

 office@romactiv.ro www.romactiv.ro 

 

6 / 6 
 

Birou Oradea 
 

Birou Arad 
 

Birou Tirgu Mures 
 

Birou Cluj Napoca 
 

Birou Bacau 
 

Birou Slatina 

Aleea Emanuil Gojdu, Nr 7 Bd Decebal, Nr 2, Et 2 Str Gheorghe Doja, Nr 30 Camera de Comert si Industrie 

Camera 310 

Str Prieteniei, Nr 10 Str A.I. Cuza, Nr 9 

Tel: 0733 107 344 
oradea@romactiv.ro  

Tel: 0731 315 365 
arad@romactiv.ro 

Tel: 0748 231 254 
mures@romactiv.ro 

Tel: 0722 325 637 

cluj@romactiv.ro  

Tel: 0720 550 626 
bacau@romactiv.ro 

 

Tel: 0751 036 227 
slatina@romactiv.ro 

 

 
 

▪ Costuri generale legate de cheltuielile privind onorariile/tarifele pentru specialişti (arhitecţi şi/sau 
ingineri, consultanţi de orice fel), pentru consultanţă, studii de fezabilitate, achiziţie de patente şi 
licenţe, înregistrarea mărcilor şi desenelor industriale, cheltuieli de autorizare şi alte costuri 
generate de cele de mai sus 

NU sunt eligibile:  

▪ simplele investiţii de înlocuire identică; 
▪ investiţii de conformare cu normele legale în domeniu; 
▪ cheltuieli realizate în regie proprie; 
▪ achiziţia de terenuri; 
▪ costuri necorporale care nu sunt legate de proiectul de investiţii; 
▪ vehicule de transport; 
▪ clădiri administrative; 
▪ amenajările peisagistice şi parcările; 
▪ material mixt servind la producţia de alte produse decât cele eligibile mentionate in anexa VII, 

partea a II – a, din RCE 1308 / 2013; 
▪ drumurile; 
▪ diverse reţele executate in afara amplasamentului delimitat din punct de vedere juridic ca 

apartinand obiectivului de investitii; 
▪ alarmele antiefracţie; 
▪ demolarea şi evacuarea materialului demolat; 
▪ formarea profesională, inclusiv pentru utilizarea echipamentelor cumpărate cu sprijin. 

NU sunt eligibili:  

▪ Producătorii de struguri pentru vin care vând producţia proprie de struguri în totalitate,  

▪ Distileriile,  

▪ Magazinele alimentare, supermarketurile, hypermarketurile  

▪ Restaurantele 
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