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Raport curent 
întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente 

financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții 

de instrumente financiare și operațiuni de piață 

 

 

Data raportului: 09.12.2021 

Denumirea Emitentului: VIFRANA S.A. 

Adresa:  Constanța, str. Călărași nr 1, sc. B, et 2, ap. 5 

Telefon: 0241.553.996 

Cod Unic de Înregistrare RO10684445 

Nr. Reg. Com: J13/1566/1998 

Capital social subscris și vărsat: 10.043.671,4 lei 

Piața pe care se tranzacționează  

valorile mobiliare: 

SMT – AeRO 

BIOW 

 

 

Evenimente importante de raportat: 

 

VIFRANA S.A. informează investitorii și părțile interesate cu privire la aprobarea, de către APIA, a 

programului de investiții „Un Pas Înainte”.  

 

Programul de investiții denumit ,,UN PAS ÎNAINTE”, depus de către Vifrana S.A și înregistrat, la 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, cu 

nr. 4801/14.06.2021, a fost aprobat conform prevederilor Ordinului nr. 1531/2018 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de investiții, 

eligibilă pentru finanțare în cadrul  Programului  național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, 

cu modificările  și  completările  ulterioare. 

Valoarea totală estimată a programului de investiții este de 1.597.485,71 lei, cu fonduri 

nerambursabile în proporție de 70% din valoarea proiectului.  

Programul de investiții face parte din strategia companiei de creştere pe termen mediu şi lung, vizând 

achiziția de echipamente pentru:  
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 Echipamente pentru tehnologii aplicate vinurilor spumante (producție, depozitare, 

îmbuteliere și condiționare) 

 Echipamente pentru fermentație/vinificație 

 Echipamente pentru procesarea vinului 

 Echipamente pentru mișcarea și tratarea vinului în cramă  

 

Termenul de execuție a programului de investiții este de un an de la data aprobării sale. 

Acordarea sprijinului financiar pentru operațiunile din cadrul măsurii de investiții se face pe baza 

cheltuielilor eligible, realizate de către Vifrana S.A. în baza programului de investiții aprobat de 

A.P.I.A., fără a se depăși valoarea aprobată a acestuia. 

Programul urmareste diversificarea ofertei de vinuri ecologice prin deschiderea unei piete cu 

potential foarte mare de crestere : piata vinurilor perlante si petiante. Capacitatea noii linii de 

procesare – imbuteliere – etichetare este de 2500 sticle/ora.  

Vifrana S.A. isi propune ca incepand cu a doua jumatate a anului 2022 sa atinga o cota de piata de 20 

% cu vinurile perlante si petiante din totalul vinurilor ecologice produse (100000 sticle), urmand ca 

in urmatorii doi ani sa ajunga la 40% (200000 sticle). 

 

 

 

VIFRANA S.A. 

Dl. Octavian Vucmanovici 

Director General 


