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”Țara Vinului”

REGULAMENTUL OFICIAL
CONCURSULUI DE VINURI
AL MICILOR PRODUCĂTORI DIN JUDEŢUL ALBA
- ediția a VII - a
Judeţul Alba are o tradiţie în ceea ce priveşte producţia de vinuri iar în ultimii
ani, odată cu înfiinţarea Asociaţiei Ţara Vinului, această tradiţie a fost valorificată din
punct de vedere turistic, dezvoltându-se turismul oenologic. Numărul mare de
producători de vin din judeţul Alba, calitatea vinurilor, recompensate cu numeroase
premii în cadrul concursurilor de specialitate, precum şi intenţia Consiliului Judeţean
Alba de a dezvolta turismul viniviticol au determinat desemnarea, anual, a trei vinuri
reprezentative ale judeţului Alba, unul din partea marelui producător de vinuri SC
Jidvei SRL, unul din partea producătorului mediu SC Domeniul Ciumbrud SRL şi un
vin din partea micilor producători din judeţul Alba.
Vinul din partea SC Jidvei SRL şi SC Domeniul Ciumbrud SRL este desemnat
şi oferit de către aceşti producători din vinurile premiate la concursuri naţionale şi
internaţionale, iar vinul din partea micilor producători este desemnat în urma
concursului de vinuri al micilor producători din judeţul Alba.
În data de 29 martie 2019 CENTRUL CULTURAL CASTEL SÂNCRAI va
găzdui cea de a VII-a ediţie a „Concursului de vinuri al micilor producători din
judeţul Alba”.
ORGANIZATORI:
Organizatorii concursului sunt: Consiliului Judeţean Alba în colaborare cu
Asociaţia Ţara Vinului și Asociația Degustătorilor Autorizați din Romania
OBIECTIVELE CONCURSULUI:
Promovarea judeţului Alba ca regiune vitivinicolă şi destinaţie de turism
oenologic;
Desemnarea ”Vinului Județului Alba - 2019”;
Promovarea vinurilor micilor producători din judeţul Alba printr-o competiţie
stimulativă;
Folosirea imaginii concursului ca instrument de marketing pentru promovarea
vinului medaliat, atât pe piaţa locală, cât şi pe cea naţională şi de ce nu chiar şi pe
piaţa internaţională.
Educarea publicului privind caracteristicile și tipicitatea vinurilor din județul
ALBA.
CONDIŢII DE PARTICIPARE:
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Concursul este destinat tuturor producătorilor mici, mijlocii și mari de vinuri din
județul Alba, persoane fizice, persoane fizice autorizate sau juridice cu obiect de activitate
în domeniul agricol, care dețin o suprafață agricolă pe care cultivă viță de vie.
Participanții trebuie să fie producători de vinuri sau struguri, care au domiciliul ori
plantația pe teritoriul Județului Alba, atestați prin unul dintre următoarele documente:
Atestatul de producător de struguri- eliberat de Primăria localității unde iși au
domiciliul,
Declarația de mic producător – înregistrată la Direcția Agricolă;
Autorizație antrepozit fiscal – pentru producătorii ce dețin complexe de
vinificație
Probele de vin trebuie să provină dintr-un lot omogen;
Probele de vin trebuie să respecte condiţiile de ambalare şi marcare în conformitate
cu reglementările în vigoare.(Probele prezentate vor fi îmbuteliate în recipiente de
sticlă, prevăzute cu dop de plută, personalizate sau nu, cu eticheta lor originală);
Eticheta va cuprinde: numele şi prenumele producătorului, soiul de vin(fetească,
sauvignon, traminer, cupaj, etc.), tipul de vin(sec, demisec, dulce, demidulce) şi anul
producţiei vinului, concentrația alcoolică;
Fiecare probă care participă şi pentru ”Vinul judeţului Alba - 2019” va fi însoţită de
buletinul de analiză sumară eliberat de un laborator autorizat şi va cuprinde principalii
parametrii fizico-chimici (tărie alcoolică, aciditate, rest zaharuri, extract sec redus);
Numărul de butelii pentru fiecare probă este de 3 (capacitate minimă 0,75 l).
„Vinul judeţului Alba - 2019”
Producătorii care participă la această categorie se angajează că au capacitatea să
asigure cel puţin 250 sticle cu vin din categoria respectivă, în cazul desemnării
ca şi câştigători ai concursului;
„Vinul judeţului Alba - 2019” se va promova atât în ţară cât şi în străinătate.
Producătorii dețin documente legale privind autorizarea ca : PFA, II, S.R.L, etc.
CATEGORIILE DE VINURI în concurs vor fi următoarele:
I. vinuri albe liniştite (seci, demiseci, demidulci, dulci);
II. vinuri roze şi roşii (seci, demiseci,demidulci, dulci).
MODALITĂŢI DE ÎNSCRIERE
1. Participarea la concurs este iniţiată de producător prin trimiterea mostrelor însoţite
de formularul de înscriere.
2. Documentele de însoţire a probelor vor menţiona destinatarul, expeditorul şi
specificaţia „Mostre pentru concurs fără valoare comercială”.
3. Adresa pentru expedierea probelor este: Alba Iulia, str. Basarabiei, nr.5 sau
Arhidieceza Romano-Catolică de Alba-Iulia, str. Mihai Viteazu, nr. 21, Alba Iulia,
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persoană de contact: Csaba Toth, tel. 0745685044 sau 0748331529, ori Pivnițele
”LOGOS” , AIUD, str. BETHLEN GABOR, nr.1, telefon 0258865069, persoane de
contact Doliște Petru telefon 0742139917 și Angela Trif telefon 0755452896

TERMENUL DE ÎNSCRIERE ŞI DEPUNERE A PROBELOR DE CONCURS
Termenul limită de înscriere şi depunere a probelor este 27 martie 2019, ora 20:00.
RECEPŢIA, ÎNREGISTRAREA ŞI ORDONAREA PROBELOR
Verificarea şi înregistrarea probelor se face pe baza datelor înscrise în
formularul de înscriere;
Ordinea de prezentare a probelor în concurs se face pe secţiuni şi categorii,
în ordinea crescătoare a conţinutului în zahăr stabilită de degustătorii
locali.
AUTORITATEA
Concursul este organizat şi condus de către un prezidiu format din:
Preşedinte de comisie;
Juriul de degustare format din două comisii;
Secretariat;
Comisia tehnică.
DISTINCŢII ŞI CRITERII DE ACORDARE A LOR
Aprecierea calităţii vinurilor se face prin metoda scării de punctaj – 100 aprobată de
O.I.V. – U.I.O., la care se va adăuga o descriere a calităţilor organoleptice efectuată de fiecare
degustător, care va fi centralizată şi transmisă participanţilor, la cerere.
Vor fi medaliate 30% din totalul de probe înscrise în concurs.
Distincţiile se acordă în funcţie de punctajul obţinut :
Medalia de AUR - pentru probe cuprinse între 85,1 şi 100 de puncte
Medalia de ARGINT - pentru probe cuprinse între 75,1 şi 85 de puncte
Medalia de BRONZ - pentru probe cuprinse între 65 şi 75 de puncte
După evaluarea tuturor vinurilor din concurs şi stabilirea punctajului pe fiecare probă se
vor desemna primele vinuri în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. Probele cu punctaj
maxim vor fi recodificate într-o ordine aleatoare. Degustătorii vor evalua comparativ aceste
probe stabilind fiecare locurile probelor respective. Secretariatul va centraliza rezultatele, iar
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proba care a obţinut cele mai multe locuri întâi va fi desemnată "Vinul Judeţului Alba - 2019". La
gală vor fi anunţate şi premiate şi locurile I, II şi III de la micii producători.

PREMIEREA
Gala de premiere a participanților va avea loc în data de 30 martie 2019, ora 18,00 la
Centrul Cultural Castel Sâncrai, str. Poet Andrei Mureşanu, nr. 100, loc. Sâncrai, mun. Aiud, jud.
Alba.
RESPONSAB ILITATE
În cazul în care Organizatorul constată că un participant nu a îndeplinit și/sau nu a
respectat condițiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a
suspenda oricând drepturile și beneficiile ce revin acestuia, fără ca Organizatorul să datoreze vreo
despăgubire sau plată respectivului participant.
Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica permanent criteriile de eligibilitate pentru
participarea la concurs.
LITIGII
Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezentul concurs se vor
rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate
de instanțele de judecată române competente de la sediul Organizatorului.
Eventualele reclamații legate de derularea concursului se vor putea trimite pe următoarea
adresă: Asociația Țara Vinului, str. Basarabiei, nr.5 , cod poștal 510150, Alba Iulia, jud. ALBA,
sau pe e-mail: asociațiațaravinului@yahoo.com.
ÎNTRERUPEREA CONCURSULUI
Prezentul concurs poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță
majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa,
de al continua. De asemenea, Organizatorul, poate decide întreruperea concursului, caz în care
vor fi respectate toate obligațiile asumate de Organizator până la momentul întreruperii
concursului.
Participanții înscriși în concurs sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.
Preşedinte Asociaţia ŢARA VINULUI,
Ovidiu Negrea Oprean
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