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Record de probe de vin evaluate la ultima etapă regională a concursului BASF ”Povești 

cu vinuri românești”  

Juriul a analizat nu mai puțin de 137 de vinuri, trimise de micii producători din 

Transilvania și Banatul de Nord 

• Marea finală a concursului va avea loc pe 19 aprilie, la Cluj 

• Viticultori au trimis spre evaluare un total de 376 de probe de vin, cel mai 

mare număr din 2016 și până acum 

• Cele mai multe probe de vin evaluate la o singură etapă regională au fost 

înregistrate anul acesta, la Oradea 

Ultima etapă regională a concursului național de vinuri ”Povești cu vinuri românești” a luat 

sfârșit. Cea de-a treia ediție a competiției organizate de BASF, cu sprijinul Asociației 

Degustătorilor Autorizați din România a marcat un record, atât în ceea ce privește prezența 

participanților, cât și numărul de probe trimise de micii viticultori pentru evaluare. 

Concursul a început cu etapa regională de la Odobești, adresată viticultorilor din Moldova. 

Rând pe rând, au urmat etapele dedicate regiunilor viticole din Muntenia, Dobrogea, Oltenia, 

Banatul de sud și, în cele din urmă, Transilvania și Banatul de nord. Ultima etapă regională a 

avut loc la Oradea. ”Când vorbim de Transilvania, vorbim de o zonă mare și relativ dificil de 

acoperit. Pentru concursul ”Povești cu vinuri românești” din acest an am ales o zonă nouă, 

Oradea. Am ales să mergem în nord-vest, într-o zonă în care se află nu doar mulți viticultori 

mici, ci și oameni foarte motivați și serioși, obișnuiți cu astfel de concursuri”, spune Robert 

Băicoianu, directorul de vânzări BASF pentru culturile horticole și inițiatorul proiectului ”Povești 

cu vinuri românești”. 

Viticultorii din Transilvania, interesați de noile produse și pachete tehnologice oferite de 

BASF 

Chiar dacă faza regională a coincis cu un alt eveniment important pentru mulți din zona 

Ardealului, organizatorii s-au bucurat de prezența a 85 de producători, interesați atât de noile 

produse pentru protecția viței de vie, dar și de concluziile juriului de specialitate vis-a-vis de 

probele de vin înscrise în concurs. ”A fost pentru prima dată când am adus acest concurs, 

acest concept de organizare în zona aceasta. Sigur, data de 15 martie, o zi importantă pentru 

comunitatea maghiară, a restrâns participarea la simpozionul nostru, deoarece au fost multe 

alte manifestări în paralel. Am văzut însă foarte mulți producători prezenți pentru prima dată, 

care au ținut să ne mulțumească pentru inițiativă și să își exprime interesul și impresia 

favorabilă față de organizare și noile noastre produse, pe care le consideră de bun augur 

pentru acest an viticol”, a declarat Băicoianu.  

Producătorii prezenți la evenimentul BASF au fost interesați în special de noul fungicid 

Sercadis®, pentru combaterea făinării la vița de vie, respectiv de pachetele tehnologice 

promoționale, puse la dispoziție de companie. Concret, BASF vine și în 2018 cu două oferte 

noi în sprijinul viticultorilor. Este vorba de două pachete tehnologice, cu un discount de până la 

4.5% față de prețul individual al produselor componente. Fiecare dintre pachetele 

promoționale pentru vița de vie poate acoperi o suprafață de 10 hectare. Primul pachet este 

compus din fungicidele Forum® Gold 15kg, Cantus® 10kg și Vivando 2l. Cel de-al doilea 

https://www.agro.basf.ro/agroportal/ro/ro/produse_basf/wine_in_romania/povesti_vinuri_romanesti_2018/povesti_vinuri_romanesti_2018.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

pachet promoțional este destinat viticultorilor cu suprafețe mici sau mijlocii și beneficiază de un 

discount de 3,5% față de prețul individual al produselor. Pachetul conține fungicidul Forum® 

Gold 15 kg, pentru mana viței de vie, respectiv fungicidul Vivando® 2 litri, pentru combaterea 

făinării. 

Ultima etapă regională a doborât recordul de probe de vin trimise pentru evaluare 

Viticultorii din zona Transilvaniei au trimis pentru evaluare nu mai puțin de 137 de probe de 

vin. Este cel mai mare număr de probe din cei trei ani de desfășurare a concursului ”Povești cu 

vinuri românești” și totodată o dovadă a notorietății tot mai mari de care se bucură inițiativa 

BASF. Ca de fiecare dată, comisia de evaluare a vinurilor înscrise la concursul BASF a fost 

compusă din degustători experți, membri ai ADAR. Juriul a fost prezidat de vicepreședintele 

ADAR, domnul Dorin Popa, una dintre cele mai mari personalități din lumea viei și vinului în 

Transilvania.  

”A fost cel mai mare număr de probe evaluate la o fază regională. Comisia a avut foarte mult 

de lucru. Trebuie să evidențiem faptul că au fost vinuri foarte diferite, atât ca regiune, cât și ca 

soiuri sau procedee de vinificație. Am întâlnit vinuri produse atât în mod tradițional, cât și unele 

obținute prin metodologii mai sofisticate. A fost o paletă largă, ce a pus la încercare experiența 

și simțurile membrilor juriului. O diversitate extrem de puternică. Pe lângă acest lucru, ne-a 

bucurat să avem în concurs și vinuri obținute din soiuri care se cultivă numai în zona de nord a 

țării”, a arătat Robert Băicoianu. 

Dorin Popa: ”Nicio probă de vin nu a avut defecte” 

În cele 4 etape regionale ale concursului ”Povești cu vinuri românești” 2018 au fost evaluate în 

total 376 de probe. ”Este, într-adevăr, impresionant. În acest moment, ca  număr de probe, 

Transilvania a depășit zone cu tradiție precum Odobești, Dealu Mare sau Dobrogea. Este un 

reper pentru noi, compania BASF, pentru felul în care organizăm acest concurs, în care reușim 

să comunicăm conceptul nostru. În acest moment, mai rămâne să transmitem fiecărui 

participant notele obținute, pentru a putea închide cercul acestei povești, care începe să 

devină din ce în ce mai palpabilă în realitatea regională, zonală și apoi legată de marea finală 

de la Cluj”, mai spune directorul de vânzări BASF.  

Pe lângă domnul Popa, BASF a avut plăcerea de a avea în juriul acestei etape pe doamnele 

Mariana Mărgineana, Carmen Bucerzan, Lia Aldea, respectiv domnii Florin Aldea și Walter 

Szikler. Juriul a evaluat fiecare dintre cele 137 de probe de vin conform standardelor și 

sistemului de punctaj al Organizației Internaționale a Viei și Vinului. Una dintre cele mai 

plăcute surprize a fost ca din toate cele 137 de probe aduse de viticultori, niciuna să nu 

prezinte defecte, fapt subliniat și de vicepreședintele ADAR în cadrul discursului de dinaintea 

acordării diplomelor de finalist.  

Care sunt vinurile finaliste 

Marii câștigători ai etapei regionale de la Oradea au fost cei de la Crama Corbuț, care au 

obținut locul I la categoria vinurilor albe, locul secund la cea a vinurilor roșii, precum și o 

clasare pe locul 4 la categoria vinurilor rosé. Este o performanță remarcabilă, având în vedere 

faptul că plantația deține aproximativ 1,8 hectare, fiind, probabil, crama cu una dintre cele mai 

mici suprafețe din concursul ”Povești cu vinuri românești”. 

De asemenea, președintele comisiei de evaluare, Dorin Popa, remarca faptul că primele 20-30 

de vinuri din categoria celor albe, precum și primele 10 vinuri roșii, respectiv rosé, din 

clasament, au fost de foarte bună calitate. Acestea au fost, bineînțeles, apreciate și de ceilalți 

participanți, în cadrul degustării efectuate după evenimentul de premiere. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La categoria vinurilor albe, Crama Corbuț s-a clasat pe prima poziție cu un Sauvignon Alb, din 

2017. Pe locul doi s-a clasat un Gewurztraminer, tot din 2017, produs de Castel Vinum – Villa 

Vinea. Ultimul loc ce duce în marea finală națională de la Cluj a fost ocupat de un Sauvignon 

Blanc, di 2017, produs de Crama Teodor.  

Și vinurile finaliste din categoria rosé au fost produse tot in 2017. Câștigător este un cupaj 

realizat de SC Aramic Forest SRL. Au urmat cei de la Crama La Salina, cu un Pinot Noir, 

respectiv Török Atilla Olivér, care s-a clasat pe poziția a treia, cu un Cabernet Sauvignon. 

Categoria vinurilor roșii a fost câștigată de o Fetească Neagră, din 2016. Producătorul 

acesteia, Elite Wine, s-a calificat pentru al doilea an la rând în marea finală națională. Pe locul 

doi s-a clasat un cupaj Fetească Neagră și Cabernet Sauvignon, din 2017, produs de Crama 

Corbuț. Și aceștia merită felicitări, deoarece este al treilea an la rând când se califică în marea 

finală națională. Ultimul loc care trimite în finala de la Cluj a fost ocupat de Cramele Miniș, cu o 

Fetească Neagră din 2016. 

Când are loc finala concursului ”Povești cu vinuri românești” 2018 

Cele 36 de vinuri premiate în etapele regionale vor concura în marea finală națională de la 

Cluj, care va avea loc pe 19 aprilie. Compania BASF va acorda trei mari premii, în valoare 

totală de 15.000 de euro. Fiecare dintre cele trei mari premii are o valoare de 5000 de euro și 

constă, la alegere, într-un utilaj de aplicare a tratamentelor la vița de vie sau construirea unui 

website pentru promovarea afacerii.  

”De data aceasta, finala concursului ”Povești cu vinuri românești” va avea alt concept, 

comparativ cu ultimii doi ani. Va fi un eveniment VIP, la care vom invita atât finaliști, cât și 

colaboratori și fermieri din alte domenii ale agriculturii, astfel încât să putem da șansa cât mai 

multor oameni să se bucure de un astfel de eveniment și să extindem promovarea și 

notorietatea viticultorilor inclusiv în cadrul colegilor lor din acest domeniu economic. 

Șansele de câștig sunt foarte apropiate pentru fiecare dintre cei 36 de participanți. Cu toții au 

vinuri excelente. Faptul că în comisia care va evalua probele finaliste vor fi membri din toate 

regiunile viticole garantează șanse egale pentru toți participanții. De aceea, cred cu tărie că 

vom avea vinuri excepționale pe podiumul marii finale de la Cluj din 2018. Le urăm succes 

tuturor celor care s-au calificat în marea finală”, mai spune Robert Băicoianu. 

 

 

 

 

 

Despre Divizia BASF pentru Protecția Plantelor 

Cu o populație în continuă creștere, lumea este dependentă tot mai mult de abilitatea noastră de a 

dezvolta și menține o agricultură durabilă și de a conserva mediul înconjurător. Divizia BASF pentru 

Protecția Plantelor lucrează cu fermieri, profesioniști în agricultură, experți în controlul organismelor 

dăunătoare și cu alți experți pentru a face posibil acest lucru. Cu ajutorul lor, BASF poate susține o 

activitate continuă de cercetare-dezvoltare, un portofoliu de produse și servicii inovatoare și o 

echipă de experți ce poate ajuta clienții să aibă succes în afacerile lor. În anul 2017, Divizia BASF 

pentru Protecția Plantelor a generat vânzări de peste 5,7 miliarde de euro. Pentru mai multe 

informații, vizitați site-ul www.agriculture.basf.com sau oricare dintre canalele noastre de social 

media. 

 

http://www.agriculture.basf.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despre BASF 

La BASF, creăm chimie pentru un viitor durabil. Combinăm succesul economic cu protecția 

mediului și responsabilitatea socială. Cei peste 115.000 angajați ai grupului de firme BASF 

contribuie la succesul clienților noștri din aproape toate sectoarele economice și din aproape 

fiecare țară din lume. Portofoliul nostru este organizat în cinci segmente: substanțe chimice de 

bază, produse de performanță, soluții și materiale funcționale, soluții pentru agricultură, petrol și 

gaze. În anul 2017 BASF a realizat vânzări de peste 64,5 miliarde de euro . Acțiunile BASF sunt 

cotate la bursele din Frankfurt (BAS), Londra (BFA) şi Zurich (AN). Informaţii suplimentare despre 

BASF sunt disponibile pe internet la adresa www.basf.com.  
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