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30 Aprilie                      
Data limit  de înscriere a probeloră               

7 Mai            
        Data limită de primire si recepţie a probelor

25 - 28 Mai                                    
                                      Desf urarea Concursuluiăş    

2 Iunie          
Afişarea online a rezultatelor VINARIUM 2023 pe www.iwcb.ro



TAXĂ DE ÎNREGISTRARE

PROBELE ACCEPTATE ÎN CONCURS

VINARIUM International Wine Contest 2023 este deschis tuturor categoriilor şi
tipurilor de vin, aşa cum sunt definite în „Codul internaţional al practicilor oenologice”,
care au fost produse în conformitate cu legislaţia ţării de origine.
Sunt admise în Concurs şi vinuri speciale, precum şi distilate de origine viti-vinicolă.

Fiecare probă de vin sau produs de origine viti-vinicolă trimisă la Concurs
trebuie să fie formată din:

4 sticle de 0,75 litri, 0,5 litri sau 0,375 litri

3 sticle de 1,5 sau 2 litri

VINURI BIO

VINARIUM are o secţiune dedicată pentru Vinuri BIO! 

INFO UTIL

PARTICIPANŢII

Vinurile şi celelalte produse de origine viti-vinicolă prezentate spre jurizare trebuie să
fie destinate vânzării şi trebuie să provină dintr-un lot omogen de minim 1.000 de litri.
În cazuri excepţionale, proba aparţinând unui lot redus, de cel puţin 100 de litri,
poate fi admisă în urma unei justificări de producţie scăzută.

Producători de vin, comercianţi, negocianţi, asociaţii profesionale/patronale,
din toate ţările viticole ale lumii.

 1-5 probe                         90 euro/ probă

  5+ probe                        80 euro/ probă

    *Pentru companiile din România se va adăuga 19%TVA.
  **Pentru ţările UE nu se va aplica taxa TVA dacă numărul de înscriere ca plătitor de TVA
      este specificat pe Fişa de înscriere a participantului.
***Pentru ţările nonUE nu se aplică TVA.

Partener principal



Întocmiţi lista cu probele care vor fi înscrise
Salvaţi în calculator, pentru a fi ataşate Fişei Produsului:
     Buletinele de analiză pentru fiecare probă în format .pdf, .doc sau .docx
     Imaginile etichetei faţă şi a etichetei spate (contraeticheta)
     în format .jpg sau .png sau .gif
Atenţie! Sunt suficiente simple fotografii ale etichetei şi contraetichetei –
               făcute chiar şi cu telefonul.

După ce aţi terminat de introdus ultimul produs, apăsa¡i butonul FINALIZARE
Printaţi şi semnaţi Fişa Participantului şi Fişele Produselor
deoarece vor trebui să însoţească probele expediate
Pentru plată puteţi opta pentru PLATA cu CARD sau PLATA cu OP
Înregistrarea este confirmată automat organizatorului; acesta verifică documentele,
trimite pe e-mail factura şi transmite toate instrucţiunile de livrare.

PREGATIREA DOCUMENTELOR PENTRU ÎNREGISTRARE:

ÎNREGISTRARE ONLINE A PROBELOR:

ÎNREGISTRAREA PROBELOR PRIN E-MAIL:

ÎNSCRIEREA PROBELOR

Creaţi contul de Participant (introducerea datelor companiei).
Dacă aveţi contul creat din anii anteriori, accesaţi-l.
Completaţi Fişa produsului pe baza informaţiilor din Buletinele de analiză
La fiecare produs introdus, aplicaţia vă cere să ataşaţi:
     Eticheta faţă
     Eticheta spate (contraeticheta)
     Buletinul de analiză

Important! Dacă aţi ataşat corect fişierele cu imaginile etichetelor, aceste imagini
vor apărea automat pe formularul Fişa Produsului şi NU este necesar
să mai adăugaţi etichetele produselor în plicul cu acte
care va însoşi coletul cu probe.

Download pentru Fişa Participantului şi Fişa Produsului
Fiecare participant va trimite organizatorilor, pe e-mail, la adresa
daniela.paduraru@iwcb.ro următoarele documente completate:
     Fişa Participantului
     Fişele de înscriere a produselor, fiecare fişă având ataşată eticheta faţă
     şi eticheta spate (contraeticheta)
     Buletinele de analiză ale vinurilor.
Important! Dacă aţi ataşat corect fişierele cu imaginile etichetelor, aceste imagini
                   vor apărea automat pe formularul Fişa Produsului şi NU este necesar
                   să mai adăugaţi etichetele produselor în plicul cu acte
                   care va însoţi coletul cu probe.
Organizatorul verifică documentele, trimite pe e-mail factura
şi transmite toate instrucţiunile de livrare.
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4 sticle pentru fiecare probă, bine ambalate, pentru a evita spargerea la transport
Un singur plic cu toate documentele: Fişa Participantului, Fişele Produselor,
Buletinele de analiză. Acest plic se introduce în una dintre cutii pe care se specifică:
CONŢINE DOCUMENTE. Această cutie va fi prima deschisă la recepţionarea probelor.
Important: Dacă aţi ataşat corect fişierele cu imaginile etichetelor în procesul
de înregistrare, aceste imagini vor apărea automat pe formularul
Fişa Produsului şi NU mai este necesar să mai adăugaţi
etichetele produselor în plicul cu acte.
Avizul de expediţie care va avea specificat:
„MOSTRE PENTRU CONCURS, FĂRĂ VALOARE COMERCIALĂ”.
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EXPEDIEREA PROBELOR

COLETUL/COLETELE VA/VOR CONŢINE:

ADRESA DE LIVRARE:

Pentru ţările nonUE:

A.S.E.R. Consulting & Management
Str. Lacului 12A
077055 Ciorogârla, Jud. ILFOV
Persoana de contact: Daniela PĂDURARU, tel: +40744 507 060
Program de primire a probelor: Luni-Vineri: 10.00 – 16.00

Pentru România şi ţările UE:

Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Viti-Vinicole (ONVPV)
Şoseaua Iancului nr. 49
021719 Bucureşti, 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 şi AWB) vor conţine
                   numele expeditorului şi specificaţia: „PROBE PENTRU DEGUSTARE.
                   FĂRĂ VALOARE COMERCIALĂ. CONDIŢIA DE LIVRARE DDP.”



MEDALII ȘI PREMII

MEDALII VINARIUM 2023 

                    

PREMIILE VINOFED

PREMIILE FIJEV

Numărul total de distincţii (medalii) nu poate depăşi 30% din numărul total de probe
intrate în competiţie, conform Regulamentului OIV.

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 roşu
Cel mai bine punctat vin efervescent

Pentru vinurile din soiuri româneşti sau cupaje în care soiurile româneşti reprezintă
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 roşu

PREMIILE CORTEVA
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Medalia de Argint

85 - 88,9 puncte

Marea Medalie de Aur

peste 93 de puncte

Medalia de Aur                   

89 - 92,9 puncte

Pentru producătorii din România şi Republica Moldova care au obţinut cele mai multe medalii 
la VINARIUM 2023



Catad'Or Wine Awards - Chile

Citadelles du vin – Franţa

Concurso Internacional de Vinos Bacchus - Spania

Danube Wine Challenge - Slovacia

Le Mondial des Vins Blancs Strasbourg - Franţa

Mondial des Pinots - Elveţia

Mondial des Vins Extrêmes - Italia

Mondial du Chasselas - Elveţia

Mondial du Merlot et Assemblages - Elveţia

Premios Zarcillo - Spania

Sélections Mondiales des Vins Canada - Canada

VinAgora - Ungaria

Vinalies Internationales - Franţa

Vinalies Mondial du Rosé - Franţa

VINARIUM International Wine Contest - România

CONCURSURILE INTERNAŢIONALE MEMBRE VINOFED

VINOFED garantează producătorilor şi consumatorilor că

liniile directoare de organizare şi evaluare sunt bine definite şi că

sunt respectate întru totul de către juriul internaţional format din profesionişti.
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