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I. DOMENIU DE APLICARE 

 
Acesta este un rezumat al cerințelor principale stabilite de către Regulamentele 

Europene aplicabile agriculturii ecologice în ceea ce privește procesul de producție a 

vinului: produsele autorizate și substanțele specifice, practicile oenologice autorizate 

și interzise, utilizarea de dioxid de sulf, etichetarea, certificarea stocurilor din anii 

precedenți și autorizarea  ingredientelor de origine agricolă.  

Sunt luate în calcul următoarele produse:  

 

   Vinuri (din struguri), inclusiv vinurile alcoolizate  

 Mustul de struguri  

 Oțet de vin  

 Vin de masă 

 Drojdie de vin  

 Tescovină de struguri 

 

 

II. CERINȚELE PRINCIPALE PENTRU PROCESARE 

 
A. Procese  

- Operațiuni de prelucrare a  vinului din struguri ecologici pot fi efectuate numai 

după o igienizare corectă a echipamentului de producție (atenție sporită la 

materiale poroase).  

- Obținerea vinului și îmbutelierea trebuie să fie separate (ca spațiu sau timp) de 

operațiunile similare cu produse convenționale. 

 

B. Măsuri de precauție  

      - Riscurile de contaminare cu substanțe sau produse interzise ar trebui să fie  

prevenite, 

            - Trebuie puse în aplicare proceduri de curățare adecvate.  
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C. Igienizarea și dezinfectarea echipamentelor  

   - Nu există liste restrictive: utilizarea de produse aprobate pentru utilizare în 

industria alimentară,  

   - Fără pesticide reziduale. 

III. TRASABILITATE  

A. Originea materiilor prime: cerințe și înregistrări 

 

1. MATERII PRIME:  

- Lista și certificatele valide pentru furnizorii de produse ecologice (struguri, 

zahăr,...),  

- Garanții ecologice: natura produselor ecologice și indicarea organismului de 

control pe facturi, comenzi de livrare și etichete. 

2. MATERII PRIME NEECOLOGICE:  

- Fișe tehnice (aditivi, materiale auxiliare, substanțe sau produse utilizate în 

vinificație), 

- garanții non-OMG dacă este necesar (drojdie, bacterii lactice, ...) și declarații 

privind nefolosirea radiațiilor ionizante,  

- Declarații privind potabilitatea apei. 

     B. Recepția materiilor prime ecologice  

 - Se verifică dacă recipientele și ambalajele sunt sigilate și dacă referințele               

ecologice sunt afișate în mod clar. 

- În caz de suspiciune privind conformitatea unui produs, operatorii trebuie să 

dispună de proceduri pentru tratarea produsului suspect (suspendare, retragere, 

declasare,...). 

C. Identificarea 

- Ar trebui să fie luate toate măsurile necesare pentru a asigura identificarea 

loturilor, 

- Stocurile de materii prime ecologice, precum și de produse finite trebuie să fie 
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separate de stocurile de produse neecologice, într-o zonă cu delimitare clară (de 

exemplu marcarea podelei, identificarea rezervorului, etc, ...). 

D. Expedierea și transportul produselor finite și/sau semifinite 

- Documentele justificative (etichete, comenzi de livrare, facturi) trebuie să conțină 

referințele ecologice obligatorii. 

E. Stocurile și înregistrările financiare 

Înregistrările trebuie să fie păstrate și disponibile în orice moment, pentru a 

permite identificarea originii, naturii, cantităților și furnizorilor/destinatarilor tuturor 

materiilor prime/finite, produselor depozitare, vânzărilor și produselor declasate 

(facturi, comenzi de livrare, fișe de producție, etc, ...) 

IV . PRODUSE ȘI SUBSTANȚE AUTORIZATE 

Lista de produse și substanțe autorizate în anexa VIII a REGULAMENTUL EUROPEAN de 

producere a vinului (în conformitate cu termenii de utilizare, enumerați în anexa IA a 

Reg. CE nr. 606/2009). 

Tipul 

Tratamentului 

Produs sau 

substanță autorizată  

Tipul 

Tratamentului 

Produs sau substanță 

autorizată 

Fermentare - Drojdii* 

- Bacterii lactice 

Acidificare - Acid lactic 

- L (+) Acid Tartric  

 

Centrifugare și 
filtrare 

- Perlită 
- Celuloză 

- Diatomit 

Dezacidifierea - L (+) Acid Tartric 
- Carbonat de calciu 

- Tartrat de potasiu 

neutru 
- Bicarbonat de potasiu 

Aerare si 

oxigenare 

- Oxigen gazos 

- Aer 

Stabilizare 

sau 

conservare 

- Dioxid de sulf 

- Bisulfit de potasiu 

- Metabisulfit de potasiu 
- Acid citric 

Nutriția 
drojdiilor 

- Fosfat diamoniu 
- Clorhidrat de tiamină 

Limpezire - Albumină din ou * 

- Cazeină 

- Cazeinat de potasiu 
- Gelatina * 

- Ihtiocol* 

- Proteinele vegetale 
(grâu sau de mazăre) * 

- Bentonită 

Adaosuri - Rășină de pin de Alep 

- Acidul L-ascorbic 

- Dioxid de carbon 
- Taninuri * 

- Acid Meta tartric 
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- Dioxid de silicon 
- Taninuri * 

- Enzimele pectolitice 

Pentru crearea 

unei atmosfere 
inerte și 

manipularea 

produsului în 
afara 

prezenței  

aerului 

- Dioxid de carbon 

- azot 
- Argon 

Utilizare 

 

 

- Cărbune de uz enologic 

- Bitartrat de potasiu 
- Alginat de potasiu 

- Gumă de acacia (gumă 

arabică)* 
- Citrat Cupric  

- Sulfat de cupru (până 

31/07/2015) 

- Așchii din lemn de stejar  
- Azot (pentru barbotare) 

- Sulfat de calciu (numai 

pentru vinurile alcoolizate 
"vino generoso" sau "vino 

generoso de licor") 

(*)Obținute din materii prime ecologice, dacă sunt disponibile. 

V . PRACTICI ȘI RESTRICȚII OENOLOGICE 

A. Practici interzise 

- Concentrarea parțială a vinurilor prin răcire 

- Eliminarea dioxidului de sulf prin procedee fizice 

- Tratamentul prin electrodializă pentru a asigura stabilizarea tartrică 

- Dezalcolizare parțială a vinurilor 

- Tratamentul cu schimbători de cationi pentru a asigura stabilizarea tartrică 

B. Practicile și condițiile aprobate 

- Tratamente termice: Temperatura ≤ 70 ° C 

- Centrifugare și filtrare: Mărimea porilor ≥ 0,2 microni 

VI.  CONȚINUTUL DE SO2 

Rezumat al nivelurilor maxime permise de dioxid de sulf: 

Tipuri de vinuri Conținutul maxim de 

SO2 (mg/l) 

Substanțe autorizate 

Roșu (nivelul zahărului 
rezidual<2 g/l) 

100 Dioxid de sulf 
Bisulfit de potasiu 
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Alb și roze (nivelul 

zahărului rezidual<2g/l) 
 

150 Metabisulfit de potasiu 

Alte vinuri Conținutul maxim de SO2 

stabilit în anexa IB din R 

(CE) nr. 606/2009 redusă 
cu 30 mg / l  

 

VII . ETICHETAREA 

A.  Stocurile de vinuri și oțeturi din vin produse până în 31 iulie 2012 

din struguri ecologici și procesul de obținere a vinului care nu este în  

conformitate cu cerințele REGULAMENTULUI EUROPEAN. 

Stocurile vechi pot continua să fie comercializate până la epuizarea acestora: 

 

- Mențiunea " Vin obținut din struguri 

ecologici " poate fi prezentată pe etichete 

(fără logo-ul UE). 

 

- Numărul de cod al organismului de 

certificare trebuie să fie afișat 

De exemplu: RO-ECO-007 pentru un vin 

certificat de ECOCERT. 

 

 

B. Vinuri și oțeturi de vin în conformitate cu REGULAMENTUL 

EUROPEAN 

Referințele obligatorii sunt: 

- Logo-ul UE,  

- Locul de origine a materiilor prime agricole, 

- Numărul de cod al organismului de certificare 

De exemplu: RO-ECO-007 pentru un vin  

certificat de ECOCERT.  



                                                                                                                           FT12v01ro_Vinificație ecologică 

 

7 

 www.ecocert.ro  

 

 

C. Referințe opționale 

- Mențiunea "Certificat de ECOCERT S.R.L. "  

- Sigla națională  

- Logo-ul ECOCERT  

                    

VIII . PUNCTELE DE CONTROL PRINCIPALE 

Informații 

generale 

Originea 

materiilor 

prime și a 
procesului 

Trasabilitate Siguranța 

alimentară și 

controlul 
contaminanțil

or 

Etichetarea 

 Descrierea  

procesării, ambalării 
și a zonei de 
depozitare 
 

 Lista potențialilor 
subcontractori 

 
 Cunoașterea și 

aplicarea 
procedurilor de 
gestionare a 
riscurilor 

 
 Gestionarea 

reclamațiilor 
consumatorilor 

 Lista de 

furnizori și 
verificarea 
garanțiilor 
ecologice 
 

 Procedura de 

alegere a 
furnizorilor 
 

 Recepția 
produselor 
condițiile de 

depozitare 
 

 Fișe tehnice 
pentru toate 
substanțele 
convenționale 
(aditivi, 
materiale 
auxiliare 
oenologice, 
etc); 
 

 Conformitate: 
 

- Procesare  
    - Ambalare 

 Identificarea 

continuă a 
loturilor și 
separarea 
produselor 
ecologice/ 
nonecologice 

 
 Existența 

riscurilor de 
contaminare 
între produsele 
ecologice și 

nonecologice 
 

 Stocurile  și 
înregistrările 
financiare 
 

 Balanța cu 
intrări/ieșiri 

 Lista 

produselor de 
curățare și 
fișele tehnice 
ale  
 

 Proceduri 

privind 
gestionarea 
contaminanților 
și / sau 
contracte cu 
companiile de 

curățenie  
 

 Existența 
riscurilor de 
contaminare a 
produselor 
ecologice din 
cauza lipsei 
igienei 

 Conformitate

a etichetelor și 
a altor 
documente ale 
companiei 
(catalog, tarife, 
etc, ...) 

 
 Etichetele de 
prezentare 
trebuie să fie 
validate de 
către ECOCERT 
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Inspectorii pot preleva probe pentru analizele de laborator și pot solicita verificări 

adiționale pe parcursul inspecțiilor. 

 

IX. ACTUALIZĂRILE REGLEMENTĂRILOR SUPLIMENTARE 

A. Materii prime agricole folosite pentru vinificație 

Conform REGULAMENTULUI EUROPEAN vinurile ecologice trebuie să fie obținute cu 

materii prime agricole ecologice: struguri, zahăr, must de struguri concentrat 

(rectificat sau nu), alcool. Nu este prevăzută nicio posibilă derogare pentru 

utilizarea de ingrediente neecologice de origine agricolă în caz de indisponibilitate a 

ingredientului ecologic. 

B. Certificarea producțiilor de vin din anii precedenți 

Vinurile produse până în 2012 din struguri certificați ecologic pot fi etichetate ca 

"vin obținut din struguri ecologici"; în cazul în care procesele de vinificație utilizate 

la acea vreme sunt pe deplin compatibile cu REGULAMENTUL EUROPEAN și dacă 

operatorii au păstrat dovezi înregistrate, se poate cere certificarea produselor ca " 

vinurile ecologice" (cu posibilitatea utilizării a logo-ului UE). 

C. Vinuri obținute din struguri în conversie 

Vinurile obținute din struguri în conversie ar putea purta mențiunea "vin în 

conversie la agricultura ecologică ": 

-  În cazul în care conțin numai un ingredient vegetal de origine agricolă: struguri în 

conversie, 

- În cazul în care acestea sunt produse cu aditivi și auxiliari tehnologici autorizați. 

 

D. Perioada de tranziție pentru etichete 

Stocurile de vinuri produse până la 31 iulie 2012 din struguri ecologici prin procese 

care nu sunt în conformitate cu REGULAMENTUL EUROPEAN, pot fi vândute cu 

mențiunea "vin obținut din struguri ecologici" până la epuizarea stocurilor. 
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Acest ghid ECOCERT are scopul de a prezenta pe scurt principalele cerințe pentru obținerea 

vinului ecologic și nu înlocuiesc Regulementul European. 

Aceste documente sunt disponibile la cerere la Ecocert S.R.L. sau pot fi descărcate de pe 

site-ul nostru www.ecocert.ro 

 

 

http://www.ecocert.com/

