MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

ORDIN
pentru aprobarea Listei laboratoarelor desemnate pentru efectuarea analizelor în cadrul
controlului oficial în sectorul vitivinicol
Nr.______ / _________2010
Având în vedere prevederile:
- art. 185 d din Regulamentul (CE) nr. 491/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi
privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole („ Regulamentul unic OCP ”);
- art. 46, alin (2) şi (3) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 769/2010 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii viei si vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole
nr 244/2002;
Văzând Referatul de aprobare nr.

/

2010, elaborat de Direcţia Generală Politici

Agricole,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, emite prezentul:
ORDIN
Art. 1 Se aprobă Lista laboratoarelor desemnate pentru efectuarea analizelor în cadrul controlului
oficial în sectorul vitivinicol, prevăzută în anexa la prezentul ordin.
Art. 2 (1) Controlul oficial al calităţii şi conformităţii produselor vitivinicole din punct de vedere
fizico-chimic, microbiologic şi al caracteristicilor organoleptice şi izotopice, se realizează de către
Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol prin intermediul laboratoarelor de testare
publice desemnate pentru efectuarea de analize în acest scop.
(2) Laboratoarele de testare publice, desemnate în vederea stabilirii conformităţii prevăzută la alin.
(1) trebuie să indeplinească criteriile generale de funcţionare stabilite prin standardul european SR
EN ISO/CEI 17025, fiind în acest sens acreditate de organismul naţional de acreditare.
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Art. 3 (1) Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugarească
precum şi filialele acestuia situate în localităţile: Blaj (judeţul Alba), Odobeşti (judeţul Vrancea),
Basarabi (judeţul Constanţa) şi Craiova (judeţul Dolj); Laboratorul pentru Analiza Calităţii Vinurilor
şi Băuturilor Alcoolice din cadrul Comisariatului pentru Protecţia Consumatorilor al M. Bucureşti;
Laboratorul de Oenologie din cadrul Universităţii de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi şi
Laboratorul de Chimia Vinului din cadrul Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru
Biotehnologii in Horticultură Ştefaneşti, sunt desemnate pentru efectuarea de analize fizico-chimice,
microbiologice şi organoleptice, în cadrul controlului oficial în sectorul vitivinicol.
(2) Laboratorul de Spectrometrie de masă, Cromatografie şi Fizica Ionilor din cadrul Institutului
Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare, Cluj Napoca şi
Laboratorul de Analize fizico – chimice, de

Mediu

şi

Calitatea

Alimentelor

din cadrul

Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice, Râmnicu
Vâlcea, sunt desemnate pentru efectuarea de analize izotopice în cadrul controlului oficial în sectorul
vitivinicol.
(3) Efectuarea de analize prevăzute la alin. (1) şi (2) se poate face numai pe perioada de valabilitate a
certificatului emis de organismul naţional de acreditare care atestă că sunt îndeplinite cerinţete
impuse de SR EN ISO/CEI 17025.
Art. 4 Denumirile şi adresele laboratoarelor desemnate prin prezentul ordin, vor fi transmise
Comisiei Europene în vederea publicării acestora, cu respectarea prevederilor art.185 d din
Regulamentul (CE) nr. 491/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 de modificare a Regulamentului
(CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii
specifice referitoare la anumite produse agricole („ Regulamentul unic OCP ”).
Art. 5 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRU
Valeriu TABĂRĂ
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Anexă
Lista laboratoarelor desemnate pentru efectuarea analizelor în cadrul controlului oficial în sectorul
vitivinicol
Nr.
crt.

Denumirea laboratorului

1

Laboratorul central pentru controlul calităţii şi igienei
vinului Valea Călugarească

2

- Laboratorul central pentru controlul calităţii şi igienei
vinului Valea Călugarească - filiala Odobeşti
- Laboratorul central pentru controlul calităţii şi igienei
vinului Valea Călugarească - filiala Blaj

3
4

- Laboratorul central pentru controlul calităţii şi igienei
vinului Valea Călugarească - filiala Basarabi

5

- Laboratorul central pentru controlul calităţii şi igienei
vinului Valea Călugarească - filiala Craiova
Laboratorul pentru Analiza Calităţii Vinurilor şi Băuturilor
Alcoolice din cadrul Comisariatului pentru Protecţia
Consumatorilor al M. Bucureşti
Laboratorul de Chimia Vinului din cadrul Institutului
Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Biotehnologii
în Horticultură Ştefăneşti
Laboratorul de Oenologie din cadrul Universităţii de Ştiinte
Agricole şi Medicină Veterinară, Iaşi
Laboratorul de Spectrometrie de Masă, Cromatografie şi
Fizica Ionilor din cadrul Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare, Cluj
Napoca
Laboratorul de Analize Fizico –chimice, de Mediu şi
Calitatea Alimentelor din cadrul Institutului Naţional de
Cercetare - Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi
Izotopice, Râmnicu Vâlcea

6

7
8
9

10

Adresa sediului
localitatea Valea Călugarească ,
str. Valea Mantei, nr. 1, judeţul
Prahova
localitatea Odobeşti, str. Ştefan
cel Mare,nr. 61, judeţul Vrancea
localitatea Blaj, str. Gheorghe
Bariţiu nr. 2, judeţul Alba
localitatea Basarabi, str. Calea
Bucureşti nr. 1, judeţul
Constanţa.
localitatea Craiova, str. Calea
Bucureşti nr. 166, judeţul Dolj.
Bucureşti , str Povernei, nr 19 –
21, sector 1
localitatea Ştefăneşti, şoseaua
Bucureşti – Piteşti nr 37, judeţul
Argeş
localitatea Iaşi, str. Aleea M.
Sadoveanu, nr. 3-9, judeţul Iaşi
localitatea Cluj Napoca, str.
Donath nr. 65 -103, judeţul Cluj
localitatea Râmnicu Vâlcea, str.
Uzinei nr 4, judeţul Vâlcea
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MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII
RURALE
DIRECŢIA GENERALĂ POLITICI AGRICOLE

Nr.

/

2010

Se aprobă,
SECRETAR DE STAT
Adrian RĂDULESCU

REFERAT
privind aprobarea elaborării unui act normativ pentru aprobarea Listeilaboratoarelor
desemnate pentru efectuarea analizelor în cadrul controlului oficial în sectorul vitivinicol
Având în vedere:
- prevederile art. 185d din Regulamentul (CE) nr. 491/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor
agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole („ Regulamentul unic
OCP ”);
- prevederile art. 46, alin (2) şi (3) din Anexă la Hotărârea Guvernului nr. 769/2010 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii viei si vinului in sistemul organizarii comune a pietei
vitivinicole nr. 244/2002.
Statul membru desemnează laboratoarele autorizate pentru efectuarea de analize fizicochimice, microbiologice, izotopice şi organoleptice pentru probele de vin

i produse vitivinicole

prelevate, în cadrul controalelor oficiale efectuate in sectorul vitivinicol.
Desemnarea laboratoarelor autorizate pentru executarea de analize oficiale
vitivinicol s-a făcut în funcţie de determinările pentru efectuarea cărora
conformitate cu prevederile standardului SR EN ISO /CEI 17025
edificatoare privind conformitatea produselor analizate.

în sectorul

sunt acreditate în

i care să conducă la concluzii

Totodată s-a ţinut cont că aceste laboratoare să fie deservite de personal cu experien ă

i

calificare corespunzătoare pentru efectuarea analizelor şi interpretarea rezultatelor determinărilor .
Faţă de cele prezentate,vă rugăm a analiza şi aproba elaborarea şi adoptarea proiectului de
ordin

pentru aprobarea Listei laboratoarelor desemnate pentru efectuarea analizelor în cadrul

controlului oficial în sectorul vitivinicol.

Director General
Daniela GIURCĂ

