Registrul în care va TREBUI să fie înscriși toți viticultorii
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Un memorandum privind elaborarea softului pentru crearea Registrului vitivinicol a fost
semnat astăzi de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Oficiul Național al Viei
și Vinului (ONVV) împreună cu Agenția Cehă pentru Dezvoltare.
Inițiativa este susținută de Proiectul de Competitivitate USAID.
Prin crearea Registrului vitivinicol, semnatarii intenționează să creeze condițiile
favorabile pentru a spori calitatea materiei prime și a vinului îmbuteliat, mărind astfel
competitivitatea acestor produse pe piața internă și externă.
„Registrul Vitivinicol va introduce un sistem de trasabilitate coerent, care va asigura
transparenţa întregului proces tehnologic, de la struguri marfă până la distribuirea
produsului finit, ceea ce constituie o condiție a pieţelor de desfacere regionale și
globale”, menționează directorul ONVV, Dumitru Munteanu.
Registrul Vitivinicol va fi destinat tuturor viticultorilor și vinificatorilor, care dețin parcele
viticole de producțiemarfă mai mari de 0,15 ha cu soiuri de struguri pentru vin, cu
soiuri de struguri pentru masă, destinate pentru producerea coardelor altoi (plantații
altoi) şi producerea coardelor portaltoi (plantații portaltoi).
Astfel, RVV va conține înscrise toate informațiile despre unitățile vinicole de pe întreg
teritoriul Republicii Moldova, care desfăşoară activităţi de fabricare, stocare şi
comercializare a vinurilor, a produselor obţinute pe bază de must şi vin.
„Prin intermediul Registrului Vitivinicol, relațiile economice dintre Republica Moldova și
Cehia vor fi intensificate, iar vinificatorii moldoveni vor avea mai multe posibilități de

comercializare a produselor”, spune expertul ceh Petr Vaculik.
Informațiile solicitate pentru a fi înregistrate în RVV sunt cele referitoare la amplasarea
parcelei vinicole, suprafața acesteia, precum și vinăria unde se procesează strugurii.
Elaborarea programului IT pentru registru, ce constituie prima parte a proiectului, se
va desfășura în perioada decembrie 2015  decembrie 2016 și va fi implementată de
către compania cehă „Tender systems”, cu suportul financiar al Agenției Cehe pentru
Dezvoltare.
Consultanții Agenției Naționale de Dezvoltare Rurală ACSA vor oferi suportul necesar
pentru completarea cererilor de înregistrare a parcelelor vinicole.
Înregistrarea viticultorilor și vinificatorilor în Registrul Vitivinicol va fi obligatorie,
excepție făcând agricultorii care utilizează strugurii doar pentru consum propriu, fără a
i comercializa.
Cei care nu se vor înscrie în Registrul Vitivinicol riscă să le fie aplicate sancțiuni
administrative, să nu poată obține orice tip de subvenții din fondurile subvenționării de
stat și chiar să fie în imposibilitate de ași comercializa strugurii destinați fabricării
vinurilor.
Perioada de implementarea a proiectului RVV va fi de 24 de luni, urmând să se încheie
în ianuarie 2017. Implementarea acestuia va costa peste un milion de dolari, iar banii
pentru realizare sunt oferiți de Agenția Cehă pentru Dezvoltare şi USAID.

