REGISTRATION
GUIDE

May 26th- 29th SAVE THE DATE!
)

30 Aprilie
Data limita de înscriere a probelor
)

7 Mai
Data limita de primire si, receptie
, a probelor
)

26 - 29 Mai
Desfasurarea
Concursului
,
3 Iunie
Aﬁsarea
online a rezultatelor VINARIUM 2022 pe www.iwcb.ro
,

www.iwcb.ro

INFO UTIL
PROBELE ACCEPTATE ÎN CONCURS
VINARIUM International Wine Contest 2022 este deschis tuturor categoriilor ¿i
tipurilor de vin, a¿a cum sunt deﬁnite în „Codul interna¡ional al practicilor oenologice”,
care au fost produse în conformitate cu legisla¡ia ¡årii de origine.
Sunt admise în Concurs ¿i vinuri speciale, precum ¿i distilate de origine viti-vinicolå.
Fiecare probå de vin sau produs de origine viti-vinicolå trimiså la Concurs
trebuie så ﬁe formatå din:
Ÿ
Ÿ

4 sticle de 0,75 litri, 0,5 litri sau 0,375 litri
3 sticle de 1,5 sau 2 litri

Vinurile ¿i celelalte produse de origine viti-vinicolå prezentate spre jurizare trebuie så
ﬁe destinate vânzårii ¿i trebuie så provinå dintr-un lot omogen de minim 1.000 de litri.
În cazuri excep¡ionale, proba apar¡inând unui lot redus, de cel pu¡in 100 de litri,
poate ﬁ admiså în urma unei justiﬁcåri de produc¡ie scåzutå.

PARTICIPANTII
,
Producåtori de vin, comercian¡i, negocian¡i, asocia¡ii profesionale/patronale,
din toate ¡årile viticole ale lumii.

VINURI BIO
VINARIUM are o sec¡iune dedicatå pentru Vinuri BIO!

TAXA DE ÎNNREGISTRARE
1 - 5 probe

70 euro / probå

peste 5 probe

60 euro / probå

*Pentru companiile din România se va adåuga 19%TVA.
**Pentru ¡årile UE nu se va aplica taxa TVA dacå numårul de înscriere ca plåtitor de TVA
este speciﬁcat pe Fi¿a de înscriere a participantului.
***Pentru ¡årile nonUE nu se aplicå TVA.
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ÎNSCRIEREA PROBELOR
)

PREGATIREA DOCUMENTELOR PENTRU ÎNREGISTRARE:
Întocmi¡i lista cu probele care vor ﬁ înscrise
Salva¡i în calculator, pentru a ﬁ ata¿ate Fi¿ei Produsului:
Ÿ Buletinele de analizå pentru ﬁecare probå în format .pdf, .doc sau .docx
Ÿ Imaginile etichetei fa¡å ¿i a etichetei spate (contraeticheta)
în format .jpg sau .png sau .gif
Aten¡ie! Sunt suﬁciente simple fotograﬁi ale etichetei ¿i contraetichetei –
fåcute chiar ¿i cu telefonul.

ÎNREGISTRARE ONLINE A PROBELOR:
Crea¡i contul de Participant (introducerea datelor companiei).
Dacå ave¡i contul creat din anii anteriori, accesa¡i-l.
Completa¡i Fi¿a produsului pe baza informa¡iilor din Buletinele de analizå
La ﬁecare produs introdus, aplica¡ia vå cere så ata¿a¡i:
Ÿ Eticheta fa¡å
Ÿ Eticheta spate (contraeticheta)
Ÿ Buletinul de analizå
Important! Dacå a¡i ata¿at corect ﬁ¿ierele cu imaginile etichetelor, aceste imagini
vor apårea automat pe formularul Fi¿a Produsului ¿i NU este necesar
så mai adåuga¡i etichetele produselor în plicul cu acte
care va înso¡i coletul cu probe.
Dupå ce a¡i terminat de introdus ultimul produs, apåsa¡i butonul FINALIZARE
Printa¡i ¿i semna¡i Fi¿a Participantului ¿i Fi¿ele Produselor
deoarece vor trebui så înso¡eascå probele expediate
Pentru platå pute¡i opta pentru PLATA cu CARD sau PLATA cu OP
Înregistrarea este conﬁrmatå automat organizatorului; acesta veriﬁcå documentele,
trimite pe e-mail factura ¿i transmite toate instruc¡iunile de livrare.

ÎNREGISTRAREA PROBELOR PRIN E-MAIL:
Download pentru Fi¿a Participantului ¿i Fi¿a Produsului
Fiecare participant va trimite organizatorilor, pe e-mail, la adresa
daniela.paduraru@iwcb.ro urmåtoarele documente completate:
Ÿ Fi¿a Participantului
Ÿ Fi¿ele de înscriere a produselor, ﬁecare ﬁ¿å având ata¿atå eticheta fa¡å
¿i eticheta spate (contraeticheta)
Ÿ Buletinele de analizå ale vinurilor.
Important! Dacå a¡i ata¿at corect ﬁ¿ierele cu imaginile etichetelor, aceste imagini
vor apårea automat pe formularul Fi¿a Produsului ¿i NU este necesar
så mai adåuga¡i etichetele produselor în plicul cu acte
care va înso¡i coletul cu probe.
Organizatorul veriﬁcå documentele, trimite pe e-mail factura
¿i transmite toate instruc¡iunile de livrare.
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EXPEDIEREA PROBELOR
COLETUL/COLETELE VA/VOR CONTINE:
,
4 sticle pentru ﬁecare probå, bine ambalate, pentru a evita spargerea la transport
Un singur plic cu toate documentele: Fi¿a Participantului, Fi¿ele Produselor,
Buletinele de analizå. Acest plic se introduce în una dintre cutii pe care se speciﬁcå:
CONºINE DOCUMENTE. Aceastå cutie va ﬁ prima deschiså la recep¡ionarea probelor.
Important: Dacå a¡i ata¿at corect ﬁ¿ierele cu imaginile etichetelor în procesul
de înregistrare, aceste imagini vor apårea automat pe formularul
Fi¿a Produsului ¿i NU mai este necesar så mai adåuga¡i
etichetele produselor în plicul cu acte.
Avizul de expedi¡ie care va avea speciﬁcat:
„MOSTRE PENTRU CONCURS, FÅRÅ VALOARE COMERCIALÅ”.

ADRESA DE LIVRARE:
Pentru România ¿i ¡årile UE:
ASER Consulting & Management
Str. Lacului 12A
077055 Ciorogârla, Jud. ILFOV
Persoana de contact: Daniela PÅDURARU, tel: +40744 507 060
Program de primire a probelor: Luni-Vineri: 10.00 – 16.00
Pentru ¡årile nonUE:
Oﬁciului Na¡ional al Viei ¿i Produselor Viti-Vinicole (ONVPV)
ªoseaua Iancului nr. 49
021719 Bucure¿ti, Sector 2, ROMÂNIA
Persoana de contact: Raluca ION
Telefon: +4021 250 50 97
Mobil: +40752 100 990
Program de primire a probelor: Luni-Vineri: 8.00 – 16.00
Important! Documentele de livrare (Factura ¿i AWB) vor con¡ine
numele expeditorului ¿i speciﬁca¡ia: „PROBE PENTRU DEGUSTARE.
FÅRÅ VALOARE COMERCIALÅ. CONDIºIA DE LIVRARE DDP.”
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MEDALII ȘI PREMII
MEDALII VINARIUM 2022

Marea Medalie de Aur
peste 93 de puncte

Medalia de Aur
89 - 92,9 puncte

Medalia de Argint
85 - 88,9 puncte

Numårul total de distinc¡ii (medalii) nu poate depå¿i 30% din numårul total de probe
intrate în competi¡ie, conform Regulamentului OIV.

PREMIILE VINOFED
Pentru vinurile cu cel mai mare punctaj în categoria lor
Cel mai bine punctat vin sec alb
Cel mai bine punctat vin sec rosé
Cel mai bine punctat vin sec ro¿u
Cel mai bine punctat vin efervescent

PREMIILE FIJEV
Pentru vinurile din soiuri române¿ti sau cupaje în care soiurile române¿ti reprezintå
minimum 50%, cu cel mai mare punctaj în categoria lor
Cel mai bine punctat vin sec alb
Cel mai bine punctat vin sec rosé
Cel mai bine punctat vin sec ro¿u

PREMIILE CORTEVA
Pentru vinul sec (alb, rosé sau ro¿u) cu cel mai mare punctaj din ﬁecare regiune viticolå
a României ¿i Republicii Moldova
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VINOFED garanteazå producåtorilor ¿i consumatorilor cå
liniile directoare de organizare ¿i evaluare sunt bine deﬁnite ¿i cå
sunt respectate întru totul de cåtre juriul interna¡ional format din profesioni¿ti.

CONCURSURILE INTERNATIONALE
MEMBRE VINOFED
,
Asia Wine Trophy - Coreea
Berliner Wein Trophy - Germania
Catad'Or Wine Awards - Chile
Citadelles du vin – Fran¡a
Concurso Internacional de Vinos Bacchus - Spania
Danube Wine Challenge - Slovacia
Le Mondial des Vins Blancs Strasbourg - Fran¡a
Mondial des Pinots - Elve¡ia
Mondial des Vins Extrêmes - Italia
Mondial du Chasselas - Elve¡ia
Mondial du Merlot et Assemblages - Elve¡ia
Portugal Wine Trophy - Portugalia
Premios Zarcillo - Spania
Sélections Mondiales des Vins Canada - Canada
VinAgora - Ungaria
Vinalies Internationales - Fran¡a
Vinalies Mondial du Rosé - Fran¡a
VINARIUM International Wine Contest - România
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