
LISTA DE VERIFICARE 
de către Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producției Alcoolice, 

 
elaborată în conformitate cu prevederile art. 51 alin. 2 al Legii nr. 131 din 08.06.2012 
privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.  
 
 

1. Certificat de înregistrare a întreprinderii (extras)  
2. Extrasul din Registrul Vitivinicol. 
3. Înregistrarea în Registrul Vitivinicol a suprafeţelor de vii totale (inclusiv pentru 

producerea vinurilor cu IGP și/sau DOP) cu indicarea soiurilor. 
4. Controlul trasabilității viticole prin verificarea : 

a) actelor de înființare și defrișare a plantațiilor viticole (terenul, solul, conținutul 
de metale toxice, pesticidele, etc.);  

b) verificarea Registrului de evidență a tratamentelor fitosanitare și a lucrărilor de 
aplicare a fertilizanților admise (normele de consum, reguli de utilizare, ultimul 
tratament); 

c) Comercializarea strugurilor (contracte). 
5. Licenţa de activitate (pentru agenții economici care desfășoară genuri de activitate 

licențiate) și prognoza sortimentului pentru activitatea licențiată (import, fabricare, 
păstrare, comercializare cu ridicata) a alcoolului etilic, producției alcoolice și a berii. 

6. Prezentarea autorizațiilor legale de activitate (autorizaţie sanitară de funcţionare a 
întreprinderii, autorizaţia de folosinţă specială a apei, autorizaţia pentru emisia 
poluanţilor în atmosferă, aviz de prevenire şi stingere a incendiilor, avizul ecologic 
(pentru distilare)). 

7. Autorizaţiile de funcţionare a magazinelor pentru agenții economici care 
comercializează cu amănuntul produse prin magazine. Lista agenților economici 
cărora li  se realizează producția (facturile contabile de realizare). 

8. Asigurarea tehnico-tehnologică pe secţii cu constatarea etalonării sau a verificării 
metrologice a capacității vaselor de păstrare (stocare) utilizate (în cazul vaselor 
emailate și/sau vopsite, prezentarea certificatului sanitar la vopsea). Contractele de 
prestare a serviciilor la utilajul deținut pentru alți agenți economici, sau de dare în 
arendă a utilajului, sau a spațiilor tehnologice. 

9. Pentru laboratoarele atestate/acreditate prezentarea certificatului corespunzător și a 
domeniului de acreditare/atestare.  

10. Certificarea producției în Sistemul Național de Certificare. Pentru agenții economici 
care au implementat sistemul de management al calității (HACCP ISO 9001) sau al 
siguranței alimentului (HACCP ISO 22000) – prezentarea certificatelor atestatoare.. 

11. Dotarea întreprinderii, sau a agentului economic cu cadre de profil. 
12. Contract cu autoritatea publică centrală de specialitate în cazul utilizării mărcilor 

proprietate a statului. 
13. Recepția materiei prime și controlul trasabilității producției prin controlul: 

a)  registrului de evidență a cantității și calității strugurilor (musturilor, mustuielii)  
cu prezentarea  certificatelor de inofensivitate pentru fiecare lot de struguri; 



b) registrului de întrări-ieșiri ale produselor vitivinicole (alcoolul de origine 
vitivinicolă rectificat, distilate de vin, zahărul, must de struguri concentrat (și 
concentrat rectificat), produsele pentru acidifiere/dezacdifiere, utilizarea 
lemnului de stejar  etc.); 

c) registrului de întrări-ieșiri pentru vin (separat pentru vinuri cu IGP și DOP) și 
produse pe bază de must și vin (P-10); 

d) registrului procedeelor tehnologice (îndulcirea, alcoolizarea, acidifierea/ 
dezacdifierea, distilarea, licoarea de tiraj și expediție, tratarea, etc), actele de 
șaptalizare, alcoolizare și fișele de cupaj (anexa 13 din RT 356/2015)  pentru 
sortimentul fabricat; 

e) registrului de îmbuteliere (utilizarea sau nu a sticlei returnabile). 
14. Prezentarea declarațiilor vitivinicole: 

a) declarația de recoltă, conform anexelor 14 și 15 din RT 356/2015 ( sau F-05); 
b) declarația de stocuri, conform anexei 17 la RT 356/2015 (sau F-40, adică 

inventarierea sau bilanțul anual); 
c) declarația de producere (privind campania de producție vitivinicolă), conform 

anexei 16 la RT 356/2015. 
14. Producerea și comercializarea produselor vitivinicole cu IGP și sau DOP , sau a 

berii. Pentru produsele vitivinicole cu IGP și/sau DOP prezentarea certificatelor de 
conformitate (inclusiv pentru cele de import) și a actului de verificare a respectării 
prevederilor caietului de sarcini efectuat de către organismul de certificare 
desemnat 

15. Verificarea produselor vitivinicole cu IGP/DOP la corespunderea cu cerințele 
caietului de sarcini. 

16. Respectarea legislației, a actelor normative și tehnologice la întreg sortimentul 
producției fabricate, importate, stocate, comercializate, plasate pe piață. 

17. Respectarea legislației și a actelor normative referitor la etichetarea, marcarea 
produselor vitivinicole, alcoolului etilic, producției alcoolice și a berii. Marcarea cu 
timbru de acciz. Pentru băuturile alcoolice tari – dopurile cu dispersie (tip gualo, 
sau altele autorizate).  

18. Prezența și condițiile de depozitare a sedimentului de ferocianură de potasiu. 
19. Prezentarea actului referitor la normarea pierderilor tehnologice pe întreg lanțul de 

producere a produselor vitivinicole. 
20. Prelevarea aleatorie din sortimentul producției fabricate, importate, depozitate, 

inclusiv a producției finite a mostrelor de alcool etilic, distilate, produse 
vitivinicole, inclusiv vinuri cu IGP sau DOP,  bere și produse alcoolice pentru 
analiza senzorială și investigații fizico-chimice în scopul  identificării produselor 
falsificate. 

21. Deținerea în proprietate sau în folosință a capacităților minime de producție și/sau 
a încăperilor pentru depozite specializate. Suprafața lor. Verificarea mijloacelor de 
măsurare a temperaturii și umidității în depozite. Registrul temperaturii și 
umidității relative a aerului. 

22. Certificatul de înregistrare a utilajului pentru producerea distilatelor, alcoolurilor, a 
băuturilor alcoolice tari. Dotarea cu sistem de evidență computerizată, evidența 
zilnică a stocurilor. Controlul registrului contoarelor de evidență cu memorie  



fiscală (ALCO 1, 3) și a altor mijloace de măsurare aprobate și verificate 
metrologic.  

23. Asigurarea integrității sigiliilor aplicate utilajului pentru producerea alcoolului 
etilic și/sau a producției alcoolice tari. Schema sigilării (procesul-verbal de sigilare 
a instalației de distilare), numărul de sigilii aplicate. 

24. Evidența fracțiilor „de frunte” și a „cozilor”  (uleiurile de fuzel). Contractele de 
comercializare. 

25. Contractele cu furnizorii de procurare (achiziționare) a producției pe categorii.  
Contractele dealer. Volumul producției importate. Certificatele de conformitate. 

26. Comercializarea producției fabricate (piața internă, piața UE și CSI), importate, 
păstrate, stocate. Modul de eliberare a producției. Registrul producției rebutate. 

27. Verificarea corespunderii înregistrării a datelor din Registrul vitivinicole cu cele 
din teren, inclusiv a declarațiilor conform  anexelor 5,6,7 din HG 292/2017. 

28. Deținerea aprobării din partea organelor competente a comercializării alcoolului 
etilic în alte scopuri decât la fabricarea producției alcoolice. 

29. Prezentarea informației referitor la volumele de alcool etilic importat utilizat în alte 
scopuri decât la fabricarea băuturilor alcoolice. 

30. Prezentarea dovezii, în cazul necomercializării  alcoolului etilic importat.  
 

 
 
 
 
 

Șef Inspectorat       Andrei Gurin 


