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În scurta perioadă de la crearea sa, ONVV a reușit să devină expertul nr. 1 în sectorul 

vitivinicol, care contribuie la reglementarea și dezvoltarea domeniului, servind drept 

platformă pentru acțiunea comună a tuturor celor implicați în creșterea competitivi-

tății produselor vinicole, valorificarea autenticității și orientarea spre consumator. 

Printre obiectivele principale ale ONVV se numără elaborarea și implementarea politi-

cilor de stat în sectorul vitivinicol, promovarea vinurilor moldovenești prin programul 

național și brandul național vinicol „Vinul Moldovei. O legendă vie” pe piața internă și 

piețele internaționale, administrarea producției de vinuri cu IGP și DOP, precum și 

acordarea de asistență și consultanță industriei vinului din Moldova. 

Adresă: str. Mitropolit Dosoftei, 126, 

Chișinău, MD-2012, Republica Moldova 

Telefon: (+373) 22 105 560 

Fax: (+373) 22 105 561 

Email: office@wineofmoldova.com

Web: www.wineofmoldova.com

Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV) este o instituție publică organizată în baza par-

teneriatului public-privat, creat în 2013 prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova

Oficiul National al Viei si Vinului,
Promotorul Sectorului Vinicol
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În ultimii ani, sectorul vitivinicol din Republica Moldova a înregistrat o evoluție semnificativă, iar rezultate-

le remarcabile obținute de vinificatorii moldoveni în 2018 au inspirat Oficiul Național al Viei și Vinului să 

lanseze, în premieră, un catalog al vinurilor moldovenești premiate cu medalii de aur. 

A fost un an „rodnic” în premii, care a completat palmaresul Vinului Moldovei cu 488 medalii obținute în ca-

drul concursurilor desfășurate pe întregul mapamond – un record pentru „cartea de vizită” a țării noastre. 

„Catalogul vinurilor medaliate – 2018” e mai mult decât o trecere în revistă a distincțiilor de care s-a învred-

nicit Vinul Moldovei – este o atestare a eforturilor depuse de actorii unei ramure strategice a economiei 

țării. Aceste eforturi au culminat cu o nouă generație de vinuri, a căror calitate și-a găsit confirmare în 

recunoșterea internațională.

Gheorghe Arpentin, 

director al Oficiului Național al Viei și Vinului

Pe paginile acestui catalog și-au găsit locul de cinste 108 vinuri care au dus faima Vinului Moldovei peste 

mări și țări. Suntem încrezători că vinurile autohtone vor continua să se impună pe piețele externe și vor 

cuceri noi fani grație terroir-ului de provenienţă.

Stimate consumator, fie că abia începi să descoperi „Legenda Vie” a Moldovei, ești un connoisseur, care 

vrea să țină pasul cu evoluția sectorului sau ești în căutarea unui cadou autentic, care să surprindă un 

străin – „Catalogul vinurilor medaliate – 2018”  îți va servi drept reper sigur și obiectiv.

Roada bogata de medalii 
pentru Vinul Moldovei 
in anul 2018
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Cel mai mare concurs de vinuri din Asia este organizat de „Deutsche Wein Marke-

ting”, sub egida Organizației Internaționale a Viei și Vinului. Cea de-a VI-a ediție a 

„Asia Wine Trophy” a avut loc în perioada  26-29 august 2018 în orașul Daejeon, 

Coreea de Sud. Peste 4 mii de mostre de vinuri au fost înscrise în concurs. Vinifica-

torii moldoveni s-au ales cu 20 de medalii: Aur – 17 medalii, Argint - 3 medalii. 

Asia Wine Trophy

„Berliner Wein Trophy” se organizează de 2 ori pe an și este cel mai popular con-

curs de vinuri printre consumatorii germani. Cea de-a XXII-a ediţie a concursului 

internaţional a avut loc în perioada 15-18 februarie 2018 și între 26-29 iulie 2018, în 

capitala Germaniei. La fiecare dintre cele 2 etape au fost înregistrate peste 6 000 

de vinuri din toată lumea. Vinificatorii din Republica Moldova au obţinut: 5 medalii 

de aur și 2 medalii de argint – la ediția de iarnă și 9 medalii de aur și 3 medalii de 

argint – la ediția de vară. 

Berliner Wein Trophy

Concursul „Challenge International du Vin”  este unul dintre cele mai vechi concur-

suri specializate din lume – anul trecut a ajuns la cea de-a 42-a ediţie – şi cel mai 

mare concurs de vinuri din Franţa. La ediţia din 2018 vinificatorii moldoveni au 

obţinut 10 medalii: Aur – 5 medalii, Argint – 4 medalii, Bronz – 1 medalie. 

Challenge International du Vin

Concursul Internaţional de vinuri, bere şi băuturi spirtoase din Lyon este organizat 

cu susţinerea Asociaţiei de bucătari „Les Toques Blanches Lyonnaises” şi Asociaţia 

Somelierilor din Rhône Alpes. Cea de-a IX-a ediţie a avut loc pe 24 martie 2018 şi a 

reunit 6860 de mostre de băuturi din peste 36 de ţări. Producătorii din Republica 

Moldova au obţinut 2 medalii de argint. 

Concours International de Lyon
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Concursul internaţional „Decanter Asia Wine Awards” se desfăşoară pe sub egida 

prestigioasei reviste de specialitate „Decanter”, pe piața asiatică. Prima ediţie a 

avut loc în 2012. „Decanter Asia Wine Awards-2018” - a avut loc în perioada 4-7 sep-

tembrie 2018, în Hong Kong. La concurs au participat peste 3 mii de mostre de vi-

nuri din 37 de ţări ale lumii. Republica Moldova a fost premiată cu 77 de medalii: 

Best in Show – 1 medalie,  Aur – 1 medalie, Argint – 16 medalii, Bronz – 42 medalii și 

17 insigne Commended.

Decanter Asia Wine Awards

Cea de-a XXV-a ediție a „Concours Mondial de Bruxelles” s-a desfășurat în perioa-

da 17-18 mai 2018 în districtul Haidian al capitalei Chinei şi a reunit participanţi 

din 48 de ţări ale lumii, care au prezentat peste 9 mii de mostre de vinuri. 85 de 

mostre au fost de la 25 de vinării din Republica Moldova. Ţării noastre i-au revenit 

26 de medalii: Aur – 5 medalii, Argint – 21 medalii. Concursul este organizat într-o 

țară diferită în fiecare an, cu scopul de a accentua caracterul său internațional și 

de a spori expunerea vinurilor premiate. 

Concours Mondial de Bruxelles

 „Decanter World Wine Awards” (DWWA) este cea mai mare și cea mai prestigioasă 

competiție de vinuri din lume. Ediția din 2018 s-a desfășurat între 30 aprilie – 11 

mai 2018, la Londra. Evenimentul a reunit 17 mii mostre de vinuri din peste 60 de 

țări, care au fost apreciate de aproape 300 de jurați. Republica Moldova s-a învred-

nicit de 32 de medalii: Aur – 2 medalii , Argint – 11 medalii, Bronz – 19 medalii.

Decanter World Wine Awards

„Effervescents du Monde-2018”, unul dintre cele mai importante concursuri inter-

naționale dedicate vinurilor spumante, s-a desfășurat în orașul francez Dijon, în pe-

rioada 14-16 noiembrie. Cea de-a XVI-a ediţie a adunat reprezentanți ai companii-

lor vinicole din 22 de țări ale lumii, printre care au fost şi 9 producători din Repu-

blica Moldova, care au prezentat 22 de mostre. Vinurile moldoveneşti au fost pre-

miate cu 12 medalii: Aur – 2 medalii, Argint – 10 medalii. Spumantul Cuvée de Pur-

cari Alb Brut ce a obținut medalia de aur, a fost inclus în top 10 cele mai bune spu-

mante din lume.

Effervescents du Monde
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A VIII-a ediție a Concursului Internațional de Vinuri „Galicja Vitis” a avut loc în ora-

şul polonez Cracovia, în perioada 17-18 mai 2018. 16 producători din Republica Mol-

dova au prezentat 85 de mostre de vin, 37 dintre care s-au ales cu medalii, un nu-

măr record pentru ediția din acest an: Champion Gold Medal – 1 medalie, Grand 

Gold - 1 medalie, Aur - 35 medalii. În total, ediţia din 2018 a reunit 400 de mostre 

de vinuri din 9 ţări.

Galicja Vitis

Concursul „Inside Spirits Competition-2018” a fost organizat pe 15 octombrie 2018 

în cadrul expoziţiei „Salon Food, Wines & Spirits”, desfăşurate în oraşul francez 

Bordeaux. Competiţia a reunit 400 de mostre de vinuri şi băuturi spirtoase din 

zeci de ţări, Republica Moldova participând cu 21 de mostre. În urma jurizării, vi-

nurile moldoveneşti au obţinut 14 medalii: Aur – 1 medalie, Argint – 6 medalii, 

Bronz – 7 medalii.

Inside Spirits Competition 

Concursul International „Wine Challenge” are loc în Marea Britanie şi este conside-

rat una dintre cele mai riguroase competiţii specializate: câteva sute de membri 

ai juriului analizează circa 13 mii de mostre, în trei runde de degustare, timp de 2 

săptămâni. Runda 1 a adus Republicii Moldova 3 medalii de bronz. În total au fost 

acordate peste 1600 de medalii. 

Runda 2 a avut loc în mai 2018 şi a adus Republicii Moldova 17 medalii: Argint –  1 

medalie, Bronz  – 16 medalii.

International Wine Challenge 

„Grand Prix Vinex” este un prestigios concurs internațional de vinuri, a cărui misi-

une este de a evalua vinurile care sunt prezente pe principalele piețe de desfacere 

europene. Cea de-a 25-a ediție a competiției s-a desfășurat în perioada 3-4 mai 

2018 în orașul Valtice, Republica Cehă. În concurs au participat 710 mostre de vi-

nuri de la 123 producători din 13 țări. Republica Moldova a obținut 3 medalii: Grand 

Gold – 1 medalie, Aur – 1 medalie, Argint – 1 medalie.

Grand Prix Vinex
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Competiția „Interwine China” s-a desfășurat în perioada 6-7 noiembrie 2018, în 

Foshan, China. Evenimentul este organizat anual în cadrul expoziției de vinuri și 

băuturi spirtoase „Interwine China” din Guangzhou. La concurs au participat 600 

de mostre de vinuri.  Vinificatorii moldoveni s-au ales cu 2 medalii: Double Gold – 

1 medalie, Aur – 1 medalie.

Datorită unor criterii de jurizare stricte, „International Wine Challenge AWC Vienna” 

este considerat cel mai mare concurs de vinuri oficial recunoscut și una dintre cele 

mai exigente competiții specializate din lume. Ediția din 2018, care s-a desfășurat 

la Viena în luna august (degustare), a reunit peste 12 mii de mostre de vinuri de la 

1716 producători din 38 de țări. Vinificatorii moldoveni s-au ales cu 6 medalii: Aur – 

3 medalii, Argint -  3 medalii. 

Interwine Grand Challenge 2018

International Wine Challenge 
AWC Vienna

IWCB este singurul concurs din Europa Centrală și de Est acreditat de Organizația 

Internațională pentru Vinificație și Vin (OIV) și Federația Internațională a Concursu-

rilor de Vin (VINOFED). Cea de-a XV-a ediţie a „International Wine Contest Bucha-

rest” (IWCB) a avut loc în perioada 1-4 noiembrie 2018, la Iaşi, România. La concurs 

au fost prezentate 600 de mostre de vinuri din 14 ţări. Republica Moldova a intrat 

în concurs cu peste 100 de vinuri 47 dintre ele obţinând medalii: Aur – 37 medalii, 

Argint – 10 medalii. 

International Wine Contest 
Bucharest (IWCB)

IWSC International Wine & Spirit Competition este una dintre cele mai prestigioase 

competiții specializate, care se desfășoară începând cu anul 1969 la Londra. Anual, 

membrii juriului analizează sute de mostre de vinuri și băuturi spirtoase din peste 

90 de țări de pe glob. În 2018 ceremonia de premiere a avut loc pe 14 noiembrie. Vi-

nificatorii moldoveni au obținut 24 de medalii: Argint – 7 medalii, Bronz – 17 medalii. 

IWSC International Wine & 
Spirit Competition
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Prima ediţie a concursului de vinuri din Marea Britanie – „London Wine Competi-

tion” – a avut loc în perioada 8-9 martie 2018, la Londra. La această competiţie vi-

nificatorii moldoveni s-au ales cu 13 medalii: Aur – 1 medalie, Argint – 4 medalii, 

Bronz – 8 medalii. Spre deosebire de alte concursuri internaționale, „London Wine 

Competition” apreciază vinurile din punctul de vedere al consumatorului. Trei fac-

tori-cheie sunt luați în considerare: calitatea vinului, prețul și aspectul ambalajului. 

London Wine Competition

Concursul internațional „Mondial du Rosé-2018” a avut loc în perioada 28-30 apri-

lie 2018, în Cannes, Franța. Ajuns la cea de-a 15 ediție, „Mondial du Rosé” este con-

siderat cel mai important concurs de profil din lume, dedicat vinurilor rose, fiind 

organizat de Uniunea Oenologilor din Franța. Anual, experții și criticii de vin de-

gustă un eșantion de peste 1300 de vinuri din peste 25 de țări din lume. Republica 

Moldova a participat la acest concurs cu 28 de mostre, 12 dintre ele fiind medali-

ate: Aur – 6 medalii, Argint – 6 medalii.

Mondial du Rose 2018 

 „Mondial des Vins Féminalise” este un concurs de vinuri, jurizat în exclusivitate de 

femei. Ediţia a XII-a a concursului s-a desfăşurat pe 5 aprilie la Paris şi a reunit 4300 

de mostre de vinuri care au fost analizate de 500 experte din 28 de ţări. Vinurile din 

Republica Moldova au obţinut 2 medalii: Aur – 1 medalie, Argint – 1 medalie. 

Mondial des Vins Feminalise

Concursul Internațional „Michelangelo International Wine and Spirits Awards” a 

fost înființat în 1997 pentru a oferi producătorilor sud-africani posibilitatea de a su-

pune vinurile lor evaluării din partea experților de talie internațională. Este unica 

competiție de vinuri din Africa de Sud.  La cea de-a 22 ediție care a avut loc pe 29 

septembrie 2018 la Cape Town au participat 2255 mostre de vinuri și băuturi spir-

toase. Republica Moldova a obținut 3 medalii: Aur – 2 medalii, Argint – 1 medalie. 

Michelangelo International
Wine and Spirits Awards
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Prestigiosul concurs internaţional „Mundus Vini Spring Tasting-2018” a avut loc în 

oraşul german Neustadt an der Weinstraße, în perioada 20-25 februarie 2018. În 

competiţie au participat peste 6770 de mostre de vin din 150 de regiuni vitivinicole 

din lume. Cea de-a XVII-a ediţie a adus producătorilor din Republica Moldova 22 

de medalii: Aur – 8 medalii, Argint – 14 medalii.  Bad Boys 2016, medaliat cu aur a 

primit mențiunea „Best of Show”. 

Mundus Vini Spring Tasting

Concursul Internațional de Vinuri „Oenoforum” este cel mai mare important con-

curs de vinuri din Republica Cehă, fiind desfăşurat sub patronajul Organizației In-

ternaționale a Viei şi a Vinului (OIV). Cea de-a XI-a ediţie „Oenoforum” a avut loc în 

perioada 21-23 iunie 2018 în oraşul Brno, reunind 14 ţări vinicole, care au  prezen-

tat peste 500 de mostre de vinuri. Republica Moldova a participat cu 59 mostre de 

vinuri 21 dintre care au obţinut medalii: Grand Gold - 1 medalie, Aur – 16 medalii, 

Argint – 4 medalii. 

Oenoforum

Concursul regional de vinuri „Pistonul de Aur-2018” s-a desfăşurat în oraşul Brăila, 

România, în perioada 27-28 ianuarie 2018. Aflat la cea de-a VIII-a ediţie, evenimen-

tul a reunit 76 de vinării din 12 ţări, care au prezentat peste 300 de mostre de vi-

nuri şi divinuri. 14 vinuri și 3 divinuri din Republica Moldova au fost distinse cu me-

dalii de aur și argint.

Pistonul de Aur
pistoane
baricate

medalie
de aur

Cea de-a V-a ediție a concursului „Portugal Wine Trophy” a avut loc în perioada 24-

27 mai 2018, în orașul Anadia din Portugalia și a reunit 1827 de mostre de băuturi. 

Republica Moldova a câștigat 10 medalii: Grand Gold - 1 medalie,  Aur – 3 medalii, 

Argint – 6 medalii. 

Portugal Wine Trophy
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Concursul Internațional „Вина Черного Моря-2018” s-a desfășurat în perioada 

24-26 iunie 2018, în Varna, Bulgaria. Evenimentul este organizat anual, în cadrul 

Forumului vinicol al Mării Negre, sub egida Organizației Internaționale a Viei și Vi-

nului (OIV). La ediția de anul trecut au participat 48 de companii din 13 țări, care 

au prezentat peste 300 de mostre de vinuri și băuturi spir-toase. Vinificatorii mol-

doveni au obținut 11 medalii: Aur – 10 medalii, Argint – 1 medalie. 

Concursul internațional de vinuri „Iujnaia Rossia” se desfășoară anual, în cadrul ce-

lei mai importante expoziții de vinuri și băuturi spirtoase din sudul Federației Ruse 

– „Vinorus”, organizată în orașul Krasnodar. Cea de-a XX-a ediție a competiției a 

avut loc în perioada 24-24 aprilie 2018 și a reunit 226 de mostre de vinuri din 4 țări. 

Republica Moldova s-a ales cu 3 medalii: Aur - 1 medalie, Argint – 1 medalie, Bronz 

– 1 medalie. 

Vinorus 

Prestigiosul concurs „Vinalies Internationales” este organizat anual de Uniunea 

Oenologilor din Franţa. La cea de-a XXIV-a ediţie, care a avut loc în perioada 2-6 

martie 2018, la Paris, au participat 3500 mostre de vinuri din 33 de ţări. Vinificato-

rii din Republica Moldova s-au ales cu 2 medalii de argint. 

Vinalies Internationales

Prima ediţie a „Prodexpo International Wine Competition & Guide” s-a desfăşurat 

pe 5 februarie, la Moscova. În cadrul competiţiei  au fost jurizate 950 mostre de 

băuturi alcoolice  de la 232 de întreprinderi din toată lumea. Producătorii din Re-

publica Moldova s-au ales cu 14 medalii: Great Gold - 1 medalie,  Aur – 3 medalii, 

Argint – 7 medalii, Bronz – 3 medalii. 

Prodexpo International Wine 
Competition & Guide
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Asconi

Carpe Diem

Castel Mimi

Chateau Vartely

Doina Vin

Maurt

Migdal-P

NIS Struguraș

Vinăria Dac

Vinuri Ialoveni

Wine International Project

16 - 53

54 - 81

82 - 127

Basavin

Et Cetera

Gogu Winery

Purcari

Rădăcini

Sălcuța

Suvorov-Vin

Timbrus

Vinăria Nobilă

Bostavan

Cricova

DK Intertrade

Fautor

Gitana Winery

Minis Terrios

Novak Winery

Tomai Vinex

Vinăria din Vale

Vinuri de Comrat

01

02

03

C O D R U

VA L U L  L U I  T R A I A N

Ș T E F A N - V O D Ă
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Chișinău

Regiunea vitivinicolă de producere a vinului cu Indicație Geografică Protejată „Codru” 

este cel mai mare teritoriu protejat de pe harta vitivinicolă a țării noastre, suprafața 

podgoriilor viticole atingând 60 mii ha. Acest teritoriu se situează pe Podișul Codrilor, 

care ocupă 40% din suprafața totală a regiunii, Câmpia Moldovei de Nord, Terasele 

Nistrului Mijlociu și Dealurile Rezinei, între cele 2 fluvii transfrontaliere Nistru și Prut.  

Podgoriile din Regiunea cu Indicație Geografică Protejată „Codru” sunt amplasate la 

altitudini diferite, care variază între 100 și 400 metri, iar versanții au o orientare pre-

ponderent sudică, sud-vestică și sud-estică. 

Clima din această regiune este temperat-continentală, iarna fiind blândă și scurtă, iar 

vara caldă și lungă, cu cantități relativ mici de precipitații atmosferice (suma medie a 

precipitațiilor anuale: 500-600 mm, temperatura medie anuală: 9,0-9,5°C).

Compoziția solului și clima specifică a regiunii vitivinicole „Codru” au creat condiții ex-

celente pentru producerea vinurilor albe aromatice de calitate înaltă, precum și a vinu-

rilor spumante excepționale. 

Două treimi din suprafața regiunii este cultivată cu soiuri de viță de vie cu bobul alb, 

dintre care predomină Chardonnay, Riesling de Rhin, Sauvignon blanc, Muscat Ottonel 

și Fetească albă.

Vinurile albe produse în regiunea vitivinicolă „Codru” se caracterizează prin prospețime, 

complex aromatic bine pronunțat, mineralitate accentuată, buchet floral evidențiat și 

fructuos. Toate acestea se amestecă într-un gust savuros, care exprimă prospețimea 

fructelor de vară. 

În funcție de soiurile utilizate pentru asamblaje, vinurile  spumante cu IGP „Codru” se 

caracterizează printr-o perlare îndelungată și spumare abundentă, buchetul lor este fin 

și floral, iar gustul – rond și amplu. 

Vinurile cu Indicaţie Geografică Protejată constituie o garanţie a calităţii, care se asigură de 

la strugure la produsul finit prin control imparţial şi transparent.
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Chișinău
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IGP CODRU

Vinăria a fost fondată în 1994 și până în prezent este o afacere de 

familie. Obiectivul nostru este să facem un vin bun folosind toate 

tehnologiile moderne care sunt la dispoziția noastră și să menținem 

tradițiile generațiilor precedente. De asemenea vrem sa împarțim 

toate realizările noastre cu toți vizitatorii noștri (locali sau străini). 

Contacte: 

“Vinăria Asconi”

MD 6824. S. Puhoi, rn Ialoveni

Tel.: +37326864274  

+37379950290  

+37379988633

Email: asconi@asconi.md 

www.asconi.md
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Sol Negru Merlot este un vin în care se îmbină 

armonia fructelor proaspete și nuanțele de baric. 

Te cucerește din prima cu a lui culoare de un roșu 

rubiniu ușor deschis, asemenea unei rodii coapte. 

Sunt prezente arome tentante de ciocolată amară 

combinată armonios cu accente picante de piper 

negru măcinat.

Soi: Merlot

Tip: Sec

Culoare: Roșu

Alcool: 13,5%

ASCONI

Sol Negru Merlot
A N U L  R E C O LT E I    2 0 1 4
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IGP CODRU

Unul din cele mai mult apreciate vinuri din gama Sol Negru, Feteasca 

Neagră este un vin corpolent și fructat, cu nuanțe de tobacco, cioco-

lată cu un bun potențial de învechire.

Sol Negru Sauvignon Blanc este un vin proaspăt, bine echilibrat, 

ușor crocant cu nuanțe exprimate de coacăză negră, lime, ardei, 

arome erbacee - o expresie reușită a specificului Sauvignon Blanc.

Soi: Feteasca Neagră

Tip: Sec

Culoare: Roșu

Alcool: 14,0%

Soi: Sauvignon Blanc

Tip: Sec

Culoare: Alb

Alcool: 12,5%

Sol Negru Feteasca Neagra

Sol Negru Sauvignon Blanc

A N U L  R E C O LT E I    2 0 1 5

A N U L  R E C O LT E I    2 0 1 6
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IGP CODRU

Contacte: 

„Carpe Diem”

Tel.: (+373) 22 84 48 46

e-mail: ion.luca@wineshop.md

www.wineofmoldova.com/carpe-diem

Casa vinicolă „Luca” este o întreprindere de familie, cu tradiții secu-

lare de vinificație. În anul 2014 vinificatorul Ion Luca a debutat cu 

gama de vinuri „Carpe Diem”, produse, în mare parte, din soiuri 

autohtone, dar și din unele soiuri internaționale.
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Vin roșu sec, de culoare rubinie intensă, bogat în 

arome de cireșe negre și mure de pădure, ușor 

condimentat cu note de piper negru și vanilie. 

Gustul este intens, armonios iar postgustul este 

lung și elegant. Vinul a fost maturat timp de 12 

luni în barrique francez. 

Ediție limitată de 6150 sticle.

Soi: Feteasca Neagră

        Saperavi

Tip: Sec

Culoare: Roșu

Alcool: 14,9%

CARPE DIEM

Bad Boys
A N U L  R E C O LT E I    2 0 1 6
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IGP CODRU

Fermentat cu grijă la temperatura scazută vinul se remarcă printr-o 

finețe aleasă, rotund, catifelat, amplu, dar totuși ușor. Are culoarea 

unui spic copt de grâu, iar aroma cu nuanțe de flori de câmp și iar-

ba proaspăt cosită este foarte tipică pentru acest soi autohton.

Soi: Sauvignon Blanc

Tip: Sec

Culoare: Alb

Alcool: 12,5%

Feteasca Alba
A N U L  R E C O LT E I    2 0 17
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Vin alb sec, de culoare galbenă-pai, cu arome de măr, nectarine și 

flori de salcâm. Gustul bogat în arome de măr, nectarine, piersică și 

note ușor florale trece întru-n postgust proaspăt și elegant.

Soi: Feteasca Regală, Feteasca Albă

Tip: Sec

Culoar: Alb

Alcool: 12,5%

Femme Fatale
A N U L  R E C O LT E I    2 0 17

CARPE DIEM



26

IGP CODRU

Vinurile „Castel Mimi” au devenit cunoscute consumatorului din 

Moldova acum câțiva ani. Într-o perioadă scurtă de timp acestea au 

reușit să ajungă în topul preferințelor pasionaților de vin. Povestea 

vinăriei începe în îndepărtatul 1893, când Constantin Mimi, persoa-

na căreia îi este dedicat brandul, a plantat primii butași de viță-de-

vie pe locul ce urma să devină legendar peste ani.

Astăzi, „Castel Mimi” este un centru cultural, unde vinul, gastrono-

mia și tradițiile basarabene așteaptă să fie descoperite într-o nouă 

formulă. Complexul turistic îmbină istoricul cu modernul, fiecare 

detaliu fiind purtător al unei energii ascunse ce caracterizează cul-

tura milenară a ținutului dintre Prut și Nistru. 

Contacte: 

„Castel Mimi”

S. Bulboaca, r. Anenii Noi, 

Republica Moldova

Tel.: (+373) 62 00 18 93

office@castelmimi.md

www.castelmimi.md
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Un vin incomparabil, produs din soiuri roșii, cu 

caracteristici deosebite și o aromă elegantă. Vi-

nul are culoare rubinie cu reflexii purpurii. Neted 

și catifelat, cu arome florale, vinul debutează cu 

note de prune uscate și șofran, urmate de scor-

țișoară și condimente.

Soi: Cabernet Sauvignon

        Merlot

        Malbec

Tip: Sec

Culoare: Roșu

Alcool: 14,0%

CASTEL MIMI

Rosu de Bulboaca
A N U L  R E C O LT E I    2 0 1 5
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IGP CODRU

Un vin de culoare roșu-violetă, cu nuanțe purpurii strălucitoare. 

Maturat timp de 18 luni, vinul dezvoltă arome de fructe negre și ro-

șii. Se remarcă printr-un buchet bogat, picant, taninuri moi și nete-

de, cu o concentrație plăcută și elegantă de stejar nobil și o subtilă 

notă de fum.

Este un vin emblematic pentru „Castel Mimi”. De culoare rubinie-în-

chis, vinul deschide o nouă perspectivă a simțurilor prin arome com-

plexe de prune uscate și condimente. Gustul unic de afine și cioco-

lată relevă măiestria oenologului de a realiza un produs exclusiv. 

Vinul este maturat în butoi francez, având un bun potențial de în-

vechire, fiind capabil de a contura treptat noi orizonturi senzoriale.

Soi: Merlot

Tip: Sec

Culoare: Roșu

Alcool: 13,0%

Soi: Merlot

Tip: Sec

Culoare: Roșu

Alcool: 14,5%

Malbec

Merlot Reserve

A N U L  R E C O LT E I    2 0 1 5

A N U L  R E C O LT E I    2 0 12
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Vinul are un buchet bogat cu 

note de prune uscate, scorți-

șoară, ciocolată și un final ușor 

condimentat. Postgustul vinu-

lui este mătăsos și intens.

Soi: Cabernet Sauvignon

Tip: Sec

Culoare: Roșu

Alcool: 13,0%

Vin produs în ediție limitată, ce 

debutează exploziv cu arome 

de struguri catifelați, vișine și 

cireșe. Spre final, vinul iradiază 

nuanțe intense de lemn de ste-

jar și piper. Taninurile dulci, 

atent modelate de oenolog, își 

fac apariția într-o textură uni-

că, fascinantă, alături de o aci-

ditate fructată.

Soi: Cabernet Sauvignon

Tip: Sec

Culoare: Roșu

Alcool: 14,0%

Acest vin este delicat și echili-

brat. Se remarcă printr-un mix 

reușit de parfumuri florale și 

arome de căpșuni. De culoare 

„roz-antic”, vinul are un gust 

plin cu o aciditate echilibrată, 

ce maschează ușor senzația de 

dulce. Caracterul tânăr al vinu-

lui scoate în evidență notele de 

barbaris.

Soi: Cabernet Sauvignon

Tip: Sec

Culoare: Rosé

Alcool: 14,0%

Cabernet 
Sauvignon

Cabernet 
Sauvignon Reserve

Cabernet 
Sauvignon Rose

A N U L  R E C O LT E I    2 0 1 5 A N U L  R E C O LT E I    2 0 12 A N U L  R E C O LT E I    2 0 17

CASTEL MIMI
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IGP CODRU

Este un vin de culoare rubinie intensă, delicat și echilibrat, cu gust 

ca-tifelat. Acest vin cucerește prin buchetul expresiv de fructe de 

pădure. Are un gust elegant și armonios cu ușoare nuanțe de ma-

turare și un postgust de durată. La finalul postgustului veți simți 

cireașa amară, ce lasă o senzație de plinătate și fructuozitate pe 

papilele gustative.

Produs din soiul de struguri Riesling, înghețați la o temperatură de 

-6 -10 C, în baza unei tehnologii speciale, vinul are o culoare galben-

aurie intensă. Buchetul complex cu nuanțe de miere și fructe dulci 

se dezvoltă în timp și dezvăluie arome fine de mirodenii și fructe 

exotice. Gustul este fin, cu o aciditate răcoritoare, postgustul fiind 

îndelungat și plăcut.

Soi: Merlot

Tip: Sec

Culoare: Roșu

Alcool: 14,0%

Soi: Riesling

Tip: Dulce

Culoare: Alb

Alcool: 9,0%

Merlot

Ice Wine Riesling

A N U L  R E C O LT E I    2 0 1 5

A N U L  R E C O LT E I    2 0 1 5
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IGP CODRU

„Château Vartely” este un promotor al culturii consumului calita-

tiv de vin. Pe teritoriul vinăriei nu doar se produc vinuri,  dar și se 

cultivă dragostea pentru acest produs. Calitatea produselor și ser-

viciilor oferite de companie sunt factorii-cheie, care au determinat 

extinderea vânzărilor atât pe plan local, cât și în cele peste 30 țări 

ale lumii. 

Contacte: 

Vinăria „Château Vartely”

str. Eliberării, 170/B, or. Orhei, 

MD-3501, Republica Moldova

Tel./Fax: (+373 ) 23 53 10 13, 

(+373 ) 22 82 98 81

e-mail: sales@vartely.md

www.vartely.md
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Maturat timp de 6 luni în barrique-uri noi, 

Chardonnay Taraboste e un vin intens, de o 

culoare divină. În gustul acestuia persistă no-

te de coajă de pepene galben, pară răscoaptă 

și berberis, ce evoluează într-un post-gust de 

crème brûlée cu senzații citrice. Vinul propune 

un joc continuu între notele proaspete și cele 

mature, între complex și tânăr, între greutate și 

ușurință. Atrăgător, impresionant, cu un buchet 

complex și expresiv. Naturalețea sa îl face po-

trivit pentru orice ocazie.

Soi: Chardonnay

Tip: Sec

Culoare: Alb

Alcool: 14,0%

CHÂTEAU VARTELY

Taraboste Chardonnay
A N U L  R E C O LT E I    2 0 1 5

pistoane
baricate

medalie
de aur
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IGP CODRU

Gustul său plin, armonios, echilibrat și plăcut astrigent, dar temperat 

este caracterizat de aromele bogate și complexe de coacăză neagră, 

iar taninurile puternice îi oferă vinului personalitate, cu o textură fi-

nă. Strugurii au fost crescuți și culeși cu grijă de pe podgoriile din Su-

dul Moldovei, zona Bugeacului.

Boabele de struguri, înnobilate de atingerea putregaiului nobil pro-

dus de către ciuperca Botrytis au dat naștere unui vin al zeilor, al me-

lancolicilor și al poeților. Miresmele vinului sunt dominate de note 

de mere coapte, nuanțe de piersici și ananas. Posedă un gust com-

plex de miere, care evoluează în postgust cu note plăcut amărui.

Soi: Cabernet Sauvignon

Tip: Sec

Culoare: Roșu

Alcool: 13,5%

Soi: Chardonnay

Tip: Dulce

Culoare: Alb

Alcool: 11,0%

Cabernet Sauvignon

Chardonnay Botrytis

A N U L  R E C O LT E I    2 0 1 6

A N U L  R E C O LT E I    2 0 13
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„Fetească Regală” este un vin proaspăt, de culoare galbenă-pai cris-

talină și limpede. Vinul posedă un gust puțin mineral, vioi și o acidi-

tate plăcută, fiind înnobilat cu arome fine de flori de câmp, îmbinate 

cu nuanțe de caise. 

CHÂTEAU VARTELY

Vin tandru și catifelat, ce se remarcă printr-o culoare rubinie satu-

rată, aciditate moderată și arome intense de fructe roșii și prune. 

Gustul este complex și echilibrat.

Soi: Feteasca Regală

Tip: Sec

Culoare: Alb

Alcool: 13,0%

Soi: Merlot

Tip: Sec

Culoare: Roșu

Alcool: 13,5%

Feteasca Regala

Merlot

A N U L  R E C O LT E I    2 0 17

A N U L  R E C O LT E I    2 0 1 6
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IGP CODRU

„Ice Wine Riesling” este un vin dulce, intens și fastuos, de culoare 

galben-verzuie. Gustul fin și catifelat, cu nuanțe de miere, este echi-

librat de aciditatea lui vioaie. Posedă arome bogate de piersici, mere 

și flori. Postgustul este bogat, cu final persistent mineralic. 

Soi: Riesling

Tip: Dulce

Culoare: Alb

Alcool: 10,5%

Ice Wine Riesling
A N U L  R E C O LT E I    2 0 17
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CHÂTEAU VARTELY

 „Taraboste” se remarcă printr-un buchet accentuat de rodii coapte 

cu adieri elegante de coacăză neagră și condimente orientale. Gus-

tul intens, dar în același timp catifelat pe fundal de taninuri, amin-

tește de cel al prunelor uscate și al cireșilor amare.

Un cupaj elegant, de culoare galbenă-pai cu reflexii verzui. Se re-

marcă prin tipicitatea Chardonnay-ului, fermentat în baricuri noi, a 

cărui arome de pepene galben și pere se îmbină perfect cu fructele 

tropicale și mierea Pinot Gris-ului, dar și cu nuanțele de agriș ale Sau-

vignon-ului Blanc, care apar pe final. TARABOSTE are un gust bine 

structurat, cu note minerale și nuanțe de stejar ce evoluează într-un 

postgust lung.  

Soi: Cabernet Sauvignon, Merlot

Tip: Sec

Culoare: Roșu

Alcool: 14,5%

Soi: Chardonnay, Pinot Gris, Sauvignon Blanc

Tip: Sec

Culoare: Alb

Alcool: 14,5%

Taraboste ROSU

Taraboste ALB

A N U L  R E C O LT E I    2 0 1 5

A N U L  R E C O LT E I    2 0 17



38

IGP CODRU

„Doina Vin” este o afacere de familie, bazată pe pasiune și valori, 

combinate cu o abordare prietenoasă. Tradițiile de vinificație de pes-

te 150 ani și 200 ha de podgorii proprii permit producătorului să ofe-

re o calitate superioară și o serie de mărci rebele, noi și atractive.

Contacte: 

„Doina Vin” SRL

str. V. Alecsandri, 82 A, or. Chișinău, MD-2012, Republica Moldova

Tel.: (+373) 22 22 85 72, (+373) 22 22 85 73, (+373) 68 22 21 50

www.doinavin.md
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DOINA VIN

Un vin de culoare roz-mediu strălucitor cu arome 

de fructe roșii zdrobite, citrice și struguri. Se re-

marcă printr-un palat bogat cu extracte delicate, 

prospețime, fructe pure și suculente și finisaj des-

tul de lung.

Soi: Merlot

Tip: Sec

Culoare: Roz

Alcool: 12,5%

Artitude Rose de Merlot
A N U L  R E C O LT E I    2 0 17
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IGP CODRU

Un vin de culoare rubinie-închis cu arome de petale de trandafir,

fructe roșii, condimente pe bază de plante, piper, prune și stejar 

blând.Are o structură medie pe palat, aciditate proaspătă și tanin-

uri rotunde, cu note de prune zdrobite, fructe roșii, salvie și frunze 

de dafin.

Soi: Merlot

Tip: Sec

Culoare: Roșu

Alcool: 13,5%

Artitude Merlot
A N U L  R E C O LT E I    2 0 1 5
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Un vin rosé sec, cu o aciditate răcoritoare dezvăluie arome plăcute 

de berberis și grapefruit.

Soi: Cabernet Sauvignon

Tip: Sec

Culoare: Roz

Alcool: 12,0%

Artitude Rose de Cabernet 
Sauvignon
A N U L  R E C O LT E I    2 0 17

DOINA VIN
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IGP CODRU

În familia „Maurt” pasiunea pentru vinificație a fost transmisă din 

tată în fiu. Înființată în 1996 ca o afacere de familie, „Maurt” este 

acum unul dintre cei mai mari producători de vin din Republica Mol-

dova, cu peste 150 de angajați. Atât podgoriile, cât și fabrica moder-

nă a companiei „Maurt”, sunt amplasate în  Nisporeni, în regiunea 

cu Indicație Geografică Protejată „Codru”. 

Compania produce anual peste 10 milioane de sticle (vinuri liniștite, 

spumante, balsamuri, lichioruri, vodca, dar și alte produse alcoolice 

și nealcoolice). Sortimentul de produse „Maurt” este apreciat de 

consumatorii din Moldova, dar și din numeroasele țări unde acestea 

sunt exportate. 

Contacte: 

„Maurt” SRL

str. Drumul Viilor 36/2, mun. Chișinău, 

MD-2021, Republica Moldova

Tel.: (+373) 22 87 13 04, (+373) 22 87 13 05

Tel./Fax: (+373) 22 87 13 10

www.maurt.md
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Vin spumant de calitate, produs din struguri se-

lecți de soi Cabernet și Pinot Noir, după tehnolo-

gia „în alb” utilizând metoda Charmat. Se remarcă

prin perlare perfectă, prospețime și fructozitate 

deosebită, gust fin și echilibrat, cu straturi de 

fructe de pădure.

Soi: Cabernet Sauvignon 

        Pinot Noir

Tipul: Extra Brut

Culoarea: Roz

Alcool: 11,0%

MAURT

Aurelius Extra Brut Rose
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IGP CODRU

Compania „MIGDAL-P” a fost fondată în 1995 şi include câteva 

complexe moderne de vinificaţie. Amplasată în zona de centru a 

țării, regiunea vinicolă cu IGP „Codru”, vinăria dispune de o fabrică 

modernă, specializată în producerea vinurilor şi a divinurilor, dar şi 

un complex turistic în stilul „château-ului” francez.

Contacte: 

„MIGDAL-P” J.S.C.

str. Piața Veche, 4, or. Chișinău, 

MD-2005, Republica Moldova

Tel.: (+373) 22 22 16 30, 

(+373) 22 22 16 32, 

(+373) 22 24 01 69, 

(+373) 68 96 99 81

Fax: (+373) 22 24 01 21

www.migdal.md
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Cu un conținut moderat de alcool, aciditate și za-

hăr, vinul uimește cu finețea sa naturală și impre-

sionează prin culoarea sa galbenă-pai cu reflexii 

verzui, arome de viță-de-vie înflorită, flori de 

câmp și grâu proaspăt cosit.

Soi: Fetească Albă

Tip: Sec

Culoarea: Alb

Alcool: 13,0%

MIGDAL-P

Umbrella Feteasca Alba
A N U L  R E C O LT E I    2 0 17
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IGP CODRU

SC „Nis – Struguraş” SRL, parte a holding-ului „Dionis Group”, a 

fost fondată în 1992. Compania se specializează în producerea vi-

nurilor spumante de calitate (prin metoda „Charmat”) şi a altor bău-

turi spumante şi semi-spumante (vinuri petiante şi frizante). 

SC „Nis – Struguraş” SRL deține 200 ha de podgorii, cultivând stru-

guri de calitate albi și roșii: Chardonnay, Pinot Grigio, Muscat 

Ottonel, Aligote, Pinot Noir, Merlot şi Cabernet Sauvignon. 

Compania are o capacitate de producere de cca 4.5 milioane de 

sticle de vin spumant pe an.

Contacte: 

SC “Nis-Struguraş” SRL

Str. Suveranităţii, 59, 

or. Nisporeni, MD-6401, 

Republica Moldova

Tel./Fax: (+373) 22 84 37 76, 

(+373) 22 84 37 80

e-mail: info@dionis.md



47

Un spumant roșu ce îmbină tradiția producerii 

unui vin roșu și teh-nologiile moderne de produ-

cere a unor spumante cu bule delicate. De culoa-

re roșu-rubinie cu un gust bogat de fructe roșii și 

negre coapte, cireșele fiind cele mai pronunțate 

iar notele de petale de trandafir surprind parfu-

mat bolta palatină.

Soi: Pinot Noir

        Merlot

        Cabernet Sauvignon

Tip: Dulce

Culoare: Roșu

Alcool: 11,5%

NIS-STRUGUR AȘ

Rosu de Nisporeni
A N U L  R E C O LT E I    2 0 17



48

IGP CODRU

Vinăria „DAC” a fost fondată în anul 2013 şi este situată într-o zonă 

însorită din apropierea râului Nistru, la o distanță de aproximativ 20 

km de or. Soroca – în satul Racovăț. 

Vinurile seci de calitate superioară, pe gustul celor care știu să savu-

reze plăcerile vieții, sunt produse din struguri de soiuri nobile, recol-

tați de pe podgoriile fertile, prin metode inovative și tehnologii per-

formante europene. Filosofia vinăriei „Dac” se rezumă la dorinţa de 

a delecta consumatorii cu ceva mai mult decât un vin obişnuit – cu 

un vin ce posedă carac-ter şi eleganţă.

Contacte: 

Vinăria „Dac”

s. Racovăţ, r. Soroca, Republica Moldova 

Tel: (+373 22) 87 65 66; (+373) 62 10 12 55

e-mail: vinaria.dac@gmail.com

https://www.facebook.com/DACwines/
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VINĂRIA DAC

Un vin cu un Buchet intens şi extrem de complex, 

ce abundă în fructe roşii de pădure, condimente, 

fructe negre, lemn dulce, prune brumării răscoap-

te, vanilie, și cafea.

Soi: Fetească Neagră 

        Cabernet Sauvignon

        Merlot

Tip: Sec

Culoare: Roșu

Alcool: 14,0%

DAC Rosu Domnesc 
A N U L  R E C O LT E I    2 0 1 5
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IGP CODRU

„Vinuri Ialoveni” SA a fost fondată în 1857, iar producerea vinului 

pelicular (Heres) a fost lansată în 1953. Vinul pelicular era, în mare 

parte, comercializat pe piața URSS, cu denumirea de „Heres”. La 

începutul anilor ’90, după declararea independenței și suveranității 

Republicii Moldova, vinul pelicular a fost redenumit în „IALOVENI”, 

iar un deceniu mai târziu a fost redenumit în „SHERVIN”. 

În 2017, ca urmare a unei cercetări în domeniul vitivinicol, vinul 

pelicular a recăpătat denumirea sa legendară „IALOVENI”, fiind 

comercializat și în prezent sub acest brand.

Contacte: 

„Vinuri Ialoveni” SA

str. Alexandru cel Bun, 4, or. Ialoveni, 

MD-6801, Republica Moldova 

Tel.: (+373 22) 73 78 25, (+373 22) 73 78 38

Fax. (+373 22) 73 78 38

e-mail: heres-53@mail.ru 

www.vinuriialoveni.md
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VINURI IALOVENI

Se evidenţiază printr-un buchet fin cu nuanțe pronunțate de matu-

rare, gust armonios, catifelat, cu nuanțe de citrice, nuci prăjite și 

ciocolată. 

Se evidenţiază printr-un buchet floral complex, gust savuros, ușor 

picant, cu nuanțe plăcute de nucă verde. 

Soi: Alb nearomatizat european

Tip: Licoros

Culoare: Alb

Alcool: 19,0%

Soi: Alb nearomatizat european

Tip: Licoros

Culoare: Alb

Alcool: 15,0-16,0%

Ialoveni Desert Rezerva

Ialoveni SEC Rezerva

A N U L  R E C O LT E I    19 9 0

A N U L  R E C O LT E I    19 9 4
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IGP CODRU

„Wine International Project” este o companie fondată acum 20 

de ani, care, prin brandul „Garling Collection”, gestionează câteva 

fabrici de vinuri – „Ciumai” S.A., „Ceba-Vin” S.A., Î.M. „Ungheni-Vin” 

S.A. – unde se produc şi distilate din vin. 

Plantațiile fabricilor se întind pe o suprafață de aproximativ 600 ha: 

în zona „Codru” se cultivă soiuri albe europene de struguri, iar în 

zona sudică „Valul lui Traian” – soiuri roşii europene. 

Amplasarea podgoriilor în imediata apropiere a fabricilor permite 

producerea vinurilor de calitate, cu păstrarea specificului excepți-

onal al condițiilor climaterice şi de sol ale regiunii.

Contacte: 

„Wine International Project”

str. M. Eminescu, 5, or. Chișinău, MD-2009, Republica Moldova 

Tel./Fax: (+373) 22 84 48 00,  (+373) 67 18 37 08

e-mail: moldova@garling.md, sales@garling.md

www.garling.md
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WINE INTERNATIONAL PROJEC T

Vin roşu sec, natural, maturat, de calitate superioară, produs din 

struguri Cabernet-Sauvignon – soi european clasic – recoltaţi pe 

plantaţiile din sudul Moldovei. Acest „Cabernet de Ciumai” (2016) îşi 

va manifesta din plin caracterul rafinat, dacă va fi servit la tempera-

tura încăperii, fiind însoţit de bucate din carne.

Vin pastoral, roşu, special licoros, produs din struguri Cabernet

Sauvignon de calitate superioară – soi european clasic – recoltaţi pe 

plantaţiile din sudul Moldovei, regiunea Ciumai. Se evidenţiază prin 

culoarea sa roșie-închis cu reflexe rubinii, aroma expresivă de miere 

și saftian cu nuanțe de ciocolată și prune uscate.

Soi: Cabernet Sauvignon

Tip: Sec

Culoare: Roșu

Alcool: 13,0%

Soi: Cabernet Sauvignon

Tip: Licoros

Culoare: Roșu

Alcool: 16,0%

Cabernet de Ciumai

Pastoral de Ciumai

A N U L  R E C O LT E I    2 0 1 6

A N U L  R E C O LT E I    2 0 17
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Chișinău

Podgoriile regiunii vitivinicole de producere a vinului cu Indicație Geografică Protejată

„Ștefan Vodă” ocupă o suprafață de 10 mii de hectare și cuprind următoarele areale na-

turale: Lunca Râului Botna, Terasele Nistrului și Câmpia Moldovei de Sud. Pe teritoriul 

regiunii curge fluviul transfrontalier Nistru, dar și râurile interioare Botna și Cogâlnic.

Regiunea se caracterizează prin altitudini moderate, cel mai înalt punct fiind de 290 m 

deasupra mării. Orientarea nord-vestică și nord-estică a versanților este o particulari-

tate specifică regiunii „Ștefan Vodă”, care îi imprimă un terroir particular. 

Soarele generos, precipitațiile în cantități limitate, briza Mării Negre și apele Nistrului 

creează condiții propice pentru cultivarea viței-de-vie (suma media a precipitațiilor 

anuale: 450-550 mm, temperatura medie a aerului: 9,5-10°C). 

Calitatea vinurilor produse în această regiune este condiționată de solul reprezentat, 

preponderent, de cernoziomuri obișnuite și carbonatice. 

Plantațiile viticole din regiune sunt cultivate, preponderent, cu soiuri  cu bobul negru, 

precum Rară neagră, Saperavi, Cabernet Sauvignon, Merlot și Malbec. Dintre soiuri-

le cu bobul alb se evidențiază Chardonnay, Sauvignon, Pinot gris, Muscat Ottonel și 

Traminer roz.

Vinurile roșii din Regiunea cu Indicație Geografică Protejată „Ștefan Vodă” se disting prin 

culoare intensă - de la rodie la vișinie, care se dizolvă în nuanțe ușor cărămizii, în cazul 

celor maturate la butoi. În buchetul acestor vinuri predomină nuanțe de fructe roșii și 

pomușoare – vișine, coacăză neagră, zmeură, prune uscate, condimente - toate formând 

un echilibru perfect cu gustul plin, fructuos, catifelat, cu nuanțe de stejar nobil.

În această regiune, înalt apreciate sunt și vinurile albe, care se disting printr-un buchet 

plin de aroma fructelor albe, îmbinate armonios cu cele de coacăză neagră, flori de 

câmp și viorele, gust profund și catifelat.

Vinurile cu Indicaţie Geografică Protejată constituie o garanţie a calităţii, care se asigură de 

la strugure la produsul finit prin control imparţial şi transparent.
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IGP ȘTEFAN-VODĂ

„BASAVIN Winery” a fost fondată din pasiunea pentru vinificație, 

transmisă din generație în generație și atenția deosebită față de 

fiecare detaliu. Podgoriile sunt situate la 75 km de Marea Neagră, o 

regiune cu climă moderat-continentală, soluri fertile şi peste 2 mii 

de ore de soare pe an. Vinurile selecte ale companiei sunt produse 

după tehnologia „Vendange Manuelle”, ce presupune recoltarea 

manuală a celor mai copţi şi sănătoşi struguri, controlul strict al 

temperaturii de fermentare şi maturarea în butoaie din stejar.

Contacte: 

„Basavin Winery”

str. Karl Marx, 205, or. Basarabeasca, Republica Moldova

Vinoteca: str. M. Eminescu, 40, or. Chișinău, Republica Moldova

Tel./Fax: (+373) 22 21 31 48, (+373) 60 65 00 52

www.basavin.md
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Vinul se remarcă prin culoarea galbenă-deschis, 

aroma proaspătă, echilibrată și delicată dar și cu 

nuanțe de mere verzi, pere și gutui. La final avem 

un post gust consistent și prelung. Se recomandă 

a fi servit la temperatura de 10-12°C.

Soi: Chardonnay

Tip: Sec

Culoare: Alb

Alcool: 13,0%

BASAVIN WINERY

Chardonnay 
A N U L  R E C O LT E I    2 0 1 6
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IGP ȘTEFAN-VODĂ

„Et Cetera” – este o afacere de familie, al cărei scop este cultivarea 

strugurilor și producerea vinului, care reflectă caracterul autentic al 

pământului Moldovenesc.

Contacte: 

„Et Cetera”

Republica Moldova, r-l Ștefan Vodă, s.Crocmaz,

tel/fax  (+373 22) 229900,  

Tel mobil - +373 69103469

Email : etcetera@etcetera.md, 

www.etcetera.md
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Legendarul Merlot revine cu roadă anului  2014, 

maturat în butoi de stejar 18 luni. Un vin de cu-

loare rubinie fermecată și nuanțe cărămezii, bu-

chet impresionat de vișină uscată, sâmbure de vi-

șină, nuanțe de ciocolată neagră și trufeli. Gustul 

moale și fructuos, cu nuanțe de măturare, lemn, 

persistență plăcută și lungă.

*Best of Show

Soi: Merlot

Tip: Sec

Culoare: Roșu

Alcool: 14,5% 

ET CETER A

Merlot 
A N U L  R E C O LT E I    2 0 1 4
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IGP ȘTEFAN-VODĂ

Rădăcinile puternice determină apariția strugurilor de calitate, 

demni să se transforme într-un vin select. Creatorul vinului găseș-

te întodeauna balanța între tradiții, experiența strămoșilor și noile 

tehnologii pentru a obține un produs irepetabil. Anume această 

trăsătură conferă vinurilor Gogu Winery caracter și delicatețe. În 

fiecare pahar este concentrată tradiția de veacuri, care merge cu 

rădăcinile câteva generații în trecut și vă oferă cea mai valoroasă 

creație a acestora.

Contacte: 

“Gogu Winery”

MD-4301, or. Căușeni, str. Păcii 87

Tel: +373 79 825 409

e-mail: ilie.gogu@yahoo.com
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GOGU WINERY

Este a doua ediție de Metafora de excepție și nu există un compli-

ment mai mare pentru un vinificator care păstrează calitatea la vi-

nuri de autor mai mulți ani la rând. 

Vinul are o aromă bogată și un gust răcoritor, plin de prospețime, cu 

nuanțe de zmeură și fagi. 

Soi: Cabernet Sauvignon, Merlot, Saperavi 

Tip: Sec

Culoare: Roșu

Alcool: 13.5% 

Soi: Cabernet Sauvignon

Tip: Sec 

Culoare: Roz

Alcool: 13,0%

Metafora

Rose Cabernet Sauvignon

A N U L  R E C O LT E I    2 0 1 6

A N U L  R E C O LT E I    2 0 17

pistoane
baricate

medalie
de aur
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IGP ȘTEFAN-VODĂ

Fondat în 1827, Château Purcari, unul dintre cele mai importante 

domenii din Europa de Est, este situat într-o zonă pitorească, la 

doar 50 km de Marea Neagră. Aici se păstrează o parte a patrimo-

niului național – renumita colecție de vinuri de Purcari, distinsă cu 

medalii și onoruri regale. Terroir-ul Purcari este cunoscut dincolo de 

granițele țării. Micro-clima unică și solul bogat în rubidiu favorizea-

ză producerea vinurilor de cea mai înaltă calitate. Cu o istorie și tra-

diție viticolă bogată, Purcari este mai mult decât o vinărie cu trecut 

glorios, este o legendă vie ce poartă cu sine dovada pasiunii și dra-

gostei de secole față de vița-de-vie și de vin.

Contacte: 

ÎM ”Vinăria Purcari” SRL 

MD-2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 8

Tel: +373 22 856 022, +373 22 856 023

Email: purcari@purcari.md 

www.purcari.wine 

MD-4229, r-l Ștefan Vodă, s. Purcari 

Tel: +373 242 30 210
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Cele mai fine terroir-uri se regăsesc într-un asam-

blaj de excepție Cuvée de Purcari Alb brut este 

un spumant făcut dupa metoda clasică de pro-

ducție, „champennoise”, cu fermentare și matura-

re secundară la sticlă, timp de 12 luni. Maturarea 

îndelungată în sticlă conferă un perlaj persistent 

și fin iar culoarea galbenă-deschis este înnobilată 

de arome de citrice și un gust complex cu nuanțe 

de piersici.

Soi: Chardonnay

        Pinot Blanc

        Pinot Noir

Tip: Brut

Culoare: Alb

Alcool: 12,5%

PURCARI

Cuvee de Purcari Alb Brut 
A N U L  R E C O LT E I    2 0 1 6
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IGP ȘTEFAN-VODĂ

Cele mai fine terroir-uri se regăsesc într-un asamblaj de excepție între

soiurile Chardonnay și Pinot Noir. Maturarea îndelungată în sticlă con-

feră un perlaj persistent și fin. Culoarea rosé evocă eleganță, fiind com-

pletată de un buchet floral cu arome subtile de coacăză neagră și un 

gust echilibrat.

Vinul are o culoare aurie-deschis, cu nuanţe de chihlimbar. Aroma 

intensă este dominată de flori şi fructe exotice. Gustul plin, opulent,

este complex, cu note de migdală şi vanilie, fiind urmat de un post-

gust prelung, dominat armonios de nuanţe de maturare.

Soi: Pinot Noir, Chardonnay

Tip: Brut

Culoare: Roz

Alcool: 12,5%

Soi: Chardonnay

Tip: Sec

Culoare: Alb

Alcool: 13,0%

Chardonnay de Purcari
A N U L  R E C O LT E I    2 0 1 6

Cuvee de Purcari Rose Brut 
A N U L  R E C O LT E I    2 0 1 6
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PURCARI

Pinot Grigio de Purcari este un vin care nu „strigă”, ci îți „șoptește” fru-

mos povestea sa. Are o culoare galbenă-pai-deschis, o aromă proaspă-

tă conturată de note ușoare de mere verzi şi pere. Gustul fructat este 

revigorant, plăcut, cu o aciditate bine echilibrată, prezentând nuanțe 

armonioase în postgustul de durată.

Soi: Pinot Grigio

Tip: Sec

Culoare: Alb

Alcool: 13,5%

Pinot Grigio de Purcari 
A N U L  R E C O LT E I    2 0 17

Rosé de Purcari este un spectacol al fineţii, ca o zi de primăvară în-

tr-o livadă de caişi înfloriţi. Nuanța de roz delicat este acompaniată 

de o aromă fină de fructe exotice iar gustul suav are note de caise, 

piersici şi coacăză, ce trec lent într-un postgust prelungit, cu nuanţe 

de fructe de pădure. 

Soi: Cabernet Sauvignon, Merlot, Rară Neagră

Tip: Sec

Culoare: Roz

Alcool: 13,0%

Rose de Purcari 
A N U L  R E C O LT E I    2 0 17
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IGP ȘTEFAN-VODĂ

„Rădăcini” întruchipează convingerea fundamentală a creatorilor 

din spatele brandului – un vin bun este vinul ce vorbește de la sine. 

„Gustă-l, savurează-l și vei înțelege de ce ne mândrim cu el atât de 

mult”, îndeamnă aceștia consumatorul. Rețeta succesului „Rădăci-

ni” include abordarea fiecărui detaliu cu atenție majoră, dedicația și 

mă-iestria echipei de profesioniști, care creează vinul visurilor lor.

Contacte: 

“Albastrele Wines” S.R.L.

Sediul central: str. Muncești, 121, 

or. Chișinău, MD-2002, Republica Moldova

Tel.: (+373) 22 85 65 01, (+373) 79 60 03 53

moldova@radacini.md

exports@radacini.md

www.radacini.md
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Produs cu pasiune și dragoste pentu soiurile au-

tohtone, Feteasca Neagră e un vin care nu poate 

rămâne nevorbit, nu se trece cu vederea şi rămâ-

ne multă vreme în amintire.

Soi: Feteasca Neagră

Tip: Sec

Culoare: Roșu

Alcool: 13,0%

R ĂDĂCINI

Fiori Feteasca Neagra 
A N U L  R E C O LT E I    2 0 17
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IGP ȘTEFAN-VODĂ

Acest vin îți dă fiori, la propriu și figurat. Vinul debutează exploziv cu 

arome de pomușoare negre, cireșe răscoapte și prune afumate și 

persistă cu note de condimente și fum. Cele șase luni de maturare 

în butoi de stejar francez i-au adăugat vinului o textură catifelată, cu 

tanini bine prelucrați.

Un vin alb, produs din struguri roșii Cabernet Sauvignon, după 

așa-numita tehnologie „Blanc de Noir”. Este pionerul vinurilor de 

acest fel din Moldova. A fost produs pentru prima dată în 2002, sub 

semnătura „flying winemaker-ului” italian Umberto Menini. Are o 

nuanță străvezie, arome puternice de fructe şi un gust proaspăt, 

bine echilibrat.

Soi: Fetească Neagră, Syrah 

Tip: Sec

Culoare: Roșu

Alcool: 13,0%

Soi: Cabernet Sauvignon

Tip: Sec

Culoare: Alb

Alcool: 13,0%

Fiori Feteasca Neagra & 
Syrah

Radacini Blanc de Cabernet

A N U L  R E C O LT E I    2 0 17

A N U L  R E C O LT E I    2 0 17
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R ĂDĂCINI

Vin proaspăt de o culoare galben - pai deschis, cu reflexe verzui. 

Bogat în arome de nectarine, citrice și fructe tropicale. Gustul este 

de o corpolență catifelată și postgustul — lung.

Acest vin este elegant și amplu, produs după tehnologia clasică, şi 

mai ales când este îmbogăţit de contactul cu lemnul, se transformă 

într-un instrument al plăcerii. Are intonaţii de piersici, flori și arome 

profunde şi calde de migdale şi vanilie.

Soi: Chardonnay

Tip: Sec

Culoare: Alb

Alcool: 13,0%

Soi: Chardonnay

Tip: Sec

Culoare: Alb

Alcool: 13,0%

Radacini Chardonnay

Radacini Chardonnay 
Vintage

A N U L  R E C O LT E I    2 0 17

A N U L  R E C O LT E I    2 0 17
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Istoria succesului IM „Sălcuța” SRL – unul dintre cei mai mari pro-

ducători de vinuri de calitate din Moldova – începe în anul 1995. 

Compania este situată în partea de sud-est a ţării, în satul cu același 

nume din raionul Căuşeni. „Sălcuța” face parte din regiunea vitivini-

colă cu Indicaţie Geografică Protejată „Ştefan Vodă”. 

Vinurile „Sălcuța” sunt rezultatul unui mix perfect între metodele cla-

sice de producere, creativitatea şi profesionalismul vinificatorilor. As-

piraţiile companiei sunt orientate spre explorarea la maxim a poten-

ţialului fiecărui strugure de pe podgoriile fertile, fiind o modalitate de 

a-și arăta recunoștință pentru ceea ce oferă pământul moldovenesc. 

Vinurile „Sălcuța” s-au bucurat de aprecieri atât din partea speciali-

ştilor, cât şi din partea consumatorilor pasionaţi, câştigând de-a lun-

gul timpului mai multe premii şi distincţii la concursuri de profil din 

Republica Moldova şi din străinătate.

Contacte: 

„Sălcuța” SRL

str. A. Șciusev, 53, or. Chișinău, 

MD-2005, Republica Moldova

Tel.: (+373) 22 24 52 52, 

(+373) 22 22 81 53

office@salcuta.com, 

sales@salcuta.com

www.salcutawine.md
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Un vin bogat, produs din trei soiuri de struguri, 

recoltați manual de pe plantațiile proprii din sud-

estul țării și cupajați în proporții unice. Posedă o 

culoare roșu-rubinie intensă și un buchetul com-

plex, dominat de fructe negre coapte, mirodenii 

și note savuroase de lemn. Un vin rotund, cu ta-

ninuri balansate perfect și un postgust fin.

Soi: Cabernet Sauvignon

        Merlot

        Saperavi 

Tip: Sec

Culoare: Roșu

Alcool: 13,0%

SĂLCUȚA

Reserva Eno 
A N U L  R E C O LT E I    2 0 1 5
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Un vin diafan de culoare galbenă-pai. Posedă o aromă florală cu no-

te de flori de salcâm și fructe albe. Gustul intens, cu note de vanilie 

pe fundal, sugerează dulceața strugurilor bine copți. Predomină un 

postgust proaspăt și crocant, cu nuanțe de citrice pe final.

Soi: Feteasca Albă 

Tip: Sec

Culoare: Alb

Alcool: 12,5%

Feteasca Alba
A N U L  R E C O LT E I    2 0 17
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Un vin de culoare verde-gălbuie, cu reflexii pale. Posedă o aromă 

florală cu note fine de petale de trandafiri și fructe verzi.

Soi: Riesling, Traminer 

Tip: Demisec

Culoare: Alb

Alcool: 12,0%

Riesling & Traminer
A N U L  R E C O LT E I    2 0 17

SĂLCUȚA
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Din holdingul „Suvorov-Vin” fac parte companiile vinicole „Suvorov-

Vin” (cramă fondată în 2003) şi „Kazayak-Vin” (cramă fondată în 1958).

„Suvorov-Vin” deţine peste 500 ha de podgorii în zona de sud a țării, 

unde condițiile climaterice sunt perfecte pentru viticultura de calitate. 

Strategia companiei este de a transmite întregii lumi mesajul legat de 

calitatea excelentă a vinurilor moldoveneşti, prin intermediul unui 

marketing inteligent și a diferitor aspecte ale culturii naționale. Vinu-

rile „Suvorov” sunt produse în strictă conformitate cu standardele 

europene în vinificaţie. În 2015 vinurile roșii ale brandului au fost în-

cadrate în categoria IGP (Indicație Geografică Protejată). Compania 

aplică metode şi tehnici moderne de prelucrare a strugurilor, de fil-

trare cu membrană, tratare „la rece” şi procese sterile de îmbuteliere.

Procesul de producţie este supus controlului permanent și combină 

tradiţiile seculare de vinificaţie, experienţa şi tehnologiile inovatoare.

Contacte: 

“Suvorov-Vin”

str. Tighina 8a, Căușeni, 

Republica Moldova 

Oficiu: str. Columna, 108, 

mun. Chișinău, 

Republica Moldova 

Vinărie: str. Lenin, 2, s. Cazaclia, UTA Găgăuzia, Republica Moldova

Tel.: (+373) 22 22 91 39, (+373) 22 22 91 98, (+373) 24 32 56 51

www.suvorov-vin.md

suvorovvin@driada-wine.com
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Un vin de culoare galbenă-pai cu reflexii verzui. 

Posedă o aromă plăcută de flori albe şi nuanțe 

fi-ne spre tămâioase. Gustul vinului este proaspăt, 

bine echilibrat și expresiv, cu postgust permanent.

Soi: Viorica

Tip: Sec

Culoare: Alb

Alcool: 12,5%

SUVOROV-VIN

Viorica 
A N U L  R E C O LT E I    2 0 17
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Vinurile premium „Timbrus” sunt produse din struguri crescuți și cu-

leși în Purcari, cea mai vestită regiune vinicolă din Republica Moldova.

Creatorul vinurilor „Timbrus” este Manuel Ortiz, un renumit oenolog 

din Spania, care gestionează întregul proces de producere a acestor 

vinuri nobile. Lansându-și brand-ul în 2016 cu 4 vinuri premium, as-

tăzi compania „Timbrus” are în palmares 12 tipuri de vin sec de cali-

tate cu Indicație Geografică Protejată „Ștefan Vodă”.

Contacte: 

TIMBRUS

Oficiu: str. Arhanghel Mihail, 

28 mun. Chișinău, MD-2005, 

Republica Moldova

Tel.: (+373) 22 23 42 44

Tel./Fax: (+373) 22 23 74 14

e-mail: office@timbrus.com

www.timbrus.com
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Vinul reprezintă un cupaj din struguri de trei soiu-

ri – Merlot, Saperavi și Fetească Neagră, recoltaţi 

în regiunea Purcari. Are o culoare roșie-închis. 

Nuanţele olfactive sunt bine echilibrate, cu arome 

de fructe roșii și fructe de pădure, ciocolată. Gus-

tul este complex, armonios, cu note de fructe de 

pădure și prune, cu postgust de fructe persistent.

Soi: Fetească Neagră

        Merlot

        Saperavi

Tip: Sec

Culoare: Roșu

Alcool: 13,5%

TIMBRUS

Timbrus Polifonia Note 1 
A N U L  R E C O LT E I    2 0 1 6
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„Vinăria Nobilă” este o întreprindere vinicolă mică, dar bine cunos-

cută în rândul pasionaţilor de vinuri selecte, care deţine plantații de 

viță-de-vie în apropierea satului Olănești, regiunea IGP „Ștefan Vodă”. 

Contacte: 

SRL „Vinăria Nobilă”

s. Olăneşti, r. Ștefan Vodă

e-mail: oleg@vinarianobila.com
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Un vin roșu cu nuanțe rubinii și aromă de stafide 

negre, mai bogat și mai fin odată cu învechirea. 

Vinul are un caracter olfactiv discret și foarte spe-

cific, care sugerează note de prune uscate. Strugu-

rii sunt culeşi manual de pe podgoriile situate în 

regiunea IGP „Ștefan Vodă”, unde varia-țiile semni-

ficative de temperatură dintre zi și noapte prelun-

gesc timpul de coacere a boabelor, intensificând 

aroma acestora. Pentru a-și definitiva caracterul 

nuanțat, vinul a fost baricat timp de 24 luni în bu-

toaie din stejar. Stilul său clasic denotă personali-

tate și noblețe.

Soi: Feteasca Neagră

Tip: Sec

Culoare: Roșu

Alcool: 15,0%

VINĂRIA NOBIL Ă

Feteasca Neagra
A N U L  R E C O LT E I    2 0 1 4
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Un vin limpede, de culoare rubinie intens, care dezvăluie un bu-

chet nuanțat, dominat de arome de mure și cireșe negre cărnoase. 

Strugurii sunt culeşi manual de pe podgoriile situate în regiunea IGP 

„Ștefan Vodă”, unde variațiile semnificative de temperatură dintre 

zi și noapte prelungesc timpul de coacere a boabelor, intensificând 

aroma acestora. Pentru a-și definitiva caracterul nuanțat, vinul a fost 

baricat timp de 24 luni în butoaie din stejar. Stilul său clasic denotă 

personalitate și noblețe. 

Un vin elegant, cu nuanțe de prune uscate. Strugurii au fost culeși 

de pe podgoriile situate în regiunea IGP „Ștefan Vodă”, caracterizată 

prin microclimă semiaridă, unde variațiile de temperatură dintre zi 

și noapte prelungesc timpul de coacere a boabelor, intensificând 

aroma acestora. Recoltarea manuală a avut loc la mijlocul lunii oc-

tombrie, iar strugurii au fost presați fără cotor pentru a evita astrin-

gența excesivă.

Soi: Merlot

Tip: Sec

Culoare: Roșu

Alcool: 14,0%

Soi: Cabernet Sauvignon

Tip: Sec

Culoare: Roșu

Alcool: 14,5%

Merlot

Cabernet Sauvignon

A N U L  R E C O LT E I    2 0 1 4

A N U L  R E C O LT E I    2 0 1 6
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Chișinău

Regiunea vitivinicolă de producere a vinului cu Indicație Geografică Protejată „Valul lui 

Traian”, care ocupă cca 43 mii de hectare, este situată între ramificațiile „de jos” și „de 

sus” ale celui mai mare și celui mai vechi monument istoric din Republica Moldova – 

Valul lui Traian.

 

„Valul lui Traian” este o regiune care se caracterizează prin fragmentarea reliefului, cu 

dealuri, văi adânci și versanți cu diverse grade de înclinare. Pe teritoriul regiunii curge 

fluviul transfrontalier Prut, dar și râurile interioare Ialpug și Cahul cu afluenții lor. 

Regiunea vitivinicolă „Valul lui Traian” cuprinde 3 subregiuni cu terroir specific: Câmpia 

Bugeacului, Colinele Tigheciului și Terasele Prutului. 

Plantațiile viticole sunt amplasate la altitudinile de la 5 până la 300 m, cu predomina-

 rea versanților cu expoziția estică, vestică și sud-vestică.

Clima regiunii vitivinicole „Valul lui Traian” este temperat-continentală și oferă insolație 

importantă, dar echilibrată de briza Mării Negre și umbra Codrilor Tigheciului (suma 

medie a precipitațiilor anuale: 450 – 550 mm, temperatura medie anuală: 9,5-10°C).

Calitatea vinurilor este condiționată de ieșirea la suprafață a depozitelor roșietice ter-

țiare, bogate în microelemente. Acest fapt se remarcă în mod particular în microzone-

le Ciumai, Vulcănești și Etulia.

Regiunea este mai favorabilă pentru cultivarea soiurilor cu bobul roșu: Feteasca neagră, 

Cabernet Sauvignon, Merlot și Saperavi, care sunt plantate pe cca 60% din suprafața 

acesteia. Vinurile roșii produse în această regiune au o culoare mai intensă decât în alte 

areale, arome fructuoase și un gust bogat, ca urmare a extractivității înalte a acestora.

Anume pe aceste meleaguri s-au produs dintotdeauna vinuri licoroase de excepție, 

creând și renume pentru microzonele particulare precum Trifești și Ciumai.

Vinurile cu Indicaţie Geografică Protejată constituie o garanţie a calităţii, care se asigură de 

la strugure la produsul finit prin control imparţial şi transparent.
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Chișinău
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IGP VALUL LUI TR AIAN

Vinăria Bostavan combină perfect tradițiile vinificației cu tehnolo-

giile moderne. Solul ce hrănește vița-de-vie, soarele care pătrunde 

în toate boabele de struguri și sinergia cu natura sunt deja prezente 

pe podgoriile îngrijite cu cea mai mare atenție. 

Fondată în anul 2002, Vinăria Bostavan are în gestiune peste 602 ha 

podgorii proprii în microzonele Onești și Etulia, și se numără printre 

cei mai mari exportatori de vinuri de calitate din Moldova, cu parte-

neri în peste 30 țări ale lumii. În anul 2015, Bostavan lansează o co-

lecție deosebită de vinuri sub marca DOR, care în scurt timp au fost 

apreciate la cele mai prestigioase concursuri de vinuri la nivel mon-

dial, cum ar fi Decanter Asia Wine Awards, Challenge International 

du Vin sau Mundus Vini.

În primăvara lui 2017, Bostavan a lansat spumantul DOR, care în 

același an, a reușit să obțină medalii la cea mai importantă com-

petiție de spumante din lume, Effervescents du Monde. 

Contacte: 

IM “Vinaria-Bostavan” SA

MD-2069, mun. Chișinău, 

str. Calea Ieșilor 8, et. 5

Vânzari externe: 

+373 22 85 60 23.

Vânzari interne: 

+373 22 85 60 22,

fax: +373 22 85 60 30.

Vânzari VIP: +373 22 85 60 23

E-mail: vip@purcari.md

www.bostavan.md
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Cele mai frumoase ocazii își dezvăluie splendoa-

rea prin spumantul „DOR”. Creat din soiurile de 

struguri Pinot Noir și Pinot Meunier, acest vin spu-

mant dezvăluie eleganță prin textura sa fină, iar 

gustul revigorant se datorează aromei de fructe 

de pădure.

Soi: Pinot Meunier

        Pinot Noir

Tip: Brut

Culoare: Roz

Alcool: 12,0%

BOSTAVAN

Dor Rose Brut
A N U L  R E C O LT E I    2 0 1 6
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IGP VALUL LUI TR AIAN

Un vin cu arome fine de fructe 

de pădure, cu accente de coa-

căze și cireșe negre. Gustul este 

corpolent, profund, cu note de 

fructe confiate, vanilie și tanini 

delicați.

Soi: Fetească Neagră 

        Pinot Noir

Tip: Sec

Culoare: Roșu

Alcool: 13,0%

Un vin conceput din dor pasio-

nal. Intensitatea aromată a Ra-

rei Neagră se impregnează cu 

nobleţea franceză a Cabernet 

Sauvignon-ului într-un duet fer-

mecător. Vinul rubiniu cuce-

reşte cu arome calde de coacă-

ză, violete şi trabuc, care trec 

uşor într-un postgust fin şi în-

delungat.

 

Soi: Rară Neagră 

        Cabernet Sauvignon

Tip: Sec

Culoare: Roșu

Alcool: 13,0%

Dor Feteasca 
Neagra & Pinot 
Noir

Dor Rara Neagra
& Cabernet 
Sauvignon

A N U L  R E C O LT E I    2 0 17 A N U L  R E C O LT E I    2 0 1 6
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Un rosé creat din dor de dra-

goste. O combinație inedită de 

Merlot și Saperavi. Gustul moa-

le, armonios, cu nuanțe de fruc-

te de pădure îți amintește de 

plăcerea și fiorii unei iubiri la 

început de primăvară. 

Soi: Merlot

        Saperavi

Tip: Sec

Culoare: Roz

Alcool: 13,0%

Un vin delicat cu arome, care-ţi 

mângâie papilele, fără să ţi le 

provoace preatare, excelent 

pentru masa, de o culoare ro-

şu-rubinie. Buchetul com-

lex și proaspăt cu nuanțe de 

fructe dulci și gustul delicat de 

zmeură proas-pătă asigură o 

senzație plăcută de durată.

Soi: Merlot

Tip: Sec

Culoare: Roșu

Alcool: 13,0%

Un vin complex care își etalea-

ză culoarea galben-pai cu aro-

mele de fructe tropicale și pier-

sică. Gustul fin se remarcă prin 

note de citrice și măr verde ca-

re se împletesc delicat cu nu-

anțe de miere.

Soi: Feteasca Albă, 

        Chardonnay

Tip: Sec

Culoare: Alb

Alcool: 13,0%

BOSTAVAN

Dor Feteasca Alba 
& Chardonnay

Dor Merlot & 
Saperavi

Dor Reserve 
Merlot

A N U L  R E C O LT E I    2 0 1 6A N U L  R E C O LT E I    2 0 1 6 A N U L  R E C O LT E I    2 0 1 5
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IGP VALUL LUI TR AIAN

Combinatul de Vinuri „Cricova” S.A. îşi începe istoria în anul 1952 în 

hrubele de piatră din Cricova, în care emeritul savant oenolog - Petru 

Ungureanu a depus spre maturare primul lot de vin spumant clasic. 

Astăzi, cu o istorie de decenii, Combinatul de Vinuri “Cricova” este 

lider naţional pe piaţa vitivinicolă, dar şi ambasadorul culturii mol-

dave peste hotarele ţării, datorită labirinturilor sale subterane. Aici 

istoria, arheologia și arta vinificației unite într-un tot întreg au for-

mat un adevărat Oraş Subteran. În prezent, oraşul vinicol se întinde 

pe o suprafaţă de 53 de hectare, iar galeriile subterane, transorma-

te în străzi, au o lungime totală de 120 de kilometri. Oraşul Subte-

ran Cricova adăposteşte o co-lecţie ramarcabilă de vinuri, care nu-

mără aproape 1,3 milioane de sticle cu vin, fiecare având calități ex-

cepționale și o istorie neordinară. 

Contacte: 

“Combinatul de vinuri CRICOVA” S.A.D.

Str. Ungureanu 1, or. Cricova, Moldova, MD 2084

Tel.: +373/ 22 604027; 22 452572

E-mail: office@cricova.md

www.cricova.md
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Este un cupaj de soiuri Pinot și Chardonnay, fer-

mentat secundar în sticlă, cu maturare ulterioară 

„cuvée” de minim 2,5 ani. Buchetul compus al 

spumantului este perfect echilibrat, cu accente 

florale deosebite. Culoarea seducătoare de un 

galben-pai, cu fascicule luminoase calde, anticipă 

gustul proaspăt și cremos.

Soi: Chardonnay

        Pinot Blanc

Tip: Brut

Culoare: Alb

Alcool: 13,0%

CRICOVA

Cuvee Prestige
A N U L  R E C O LT E I    2 0 13
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IGP VALUL LUI TR AIAN

Obţinut din struguri recoltaţi şi selectaţi manual, vinificaţi prin me-

toda tradiţională. Culoarea de un roz zmeuriu este acompaniată de 

o aromă bogată de fructe roșii. Gust complex cu note de zmeură, 

grapefruit şi coacăze, ce trec lent în postgust proaspăt și plăcut.

Un spumat bine construit, produs după metoda clasică franceză, 

prin fermentare secundară în sticlă şi cu maturare ulterioară cuvée 

de minim 9 luni. Se distinge aromatic prin tonurile proaspete de ci-

reșe de mai și căpșune, afine, coacăză roșie. Este un spumant fin, 

elegant și răcoritor, potrivit pentru toți iubitorii de spumant. Se ca-

racterizează printr-un gust complex, arome plăcute de soi, perlaj 

persistent, fin și uniform.

Soi: Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah

Tip: Sec

Culoare: Roz

Alcool: 12,5%

Soi: Pinot Noir

Tip: Brut

Culoare: Roz

Alcool: 13,0%

Rose de Cricova Prestige

Vin Spumant Roz Brut

A N U L  R E C O LT E I    2 0 17

A N U L  R E C O LT E I    2 0 1 6
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CRICOVA

Produs din struguri de soi european alb Chardonnay, vinul se remar-

că prin prospețime deosebită și aspect floral-fructuos plăcut. Este 

un vin echilibrat și vioi cu arome de ananas, portocale, tei, gutui.

Soi: Chardonnay

Tip: Sec

Culoare: Alb 

Alcool: 13,0%

Cricova Chardonnay 
Prestige
A N U L  R E C O LT E I    2 0 1 6

pistoane
baricate

medalie
de aur
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IGP VALUL LUI TR AIAN

Compania ICS „DK – Intertrade” SRL, parte a holding-ului “Dionis 

Group”, a fost fondată în anul 1998, speacializându-se în produce-

rea vinurilor liniştite, a divinurilor şi a lichiorurilor cremoase.  

Crama „Aurvin” se află în zona vitivinicolă din sudul Moldovei – 

„Va-lul lui Traian”, microzona Vulcăneşti. Crama dispune de un com-

plex mo-dern cu ciclu complet de producere şi deține podgorii cu 

soiuri europene, precum Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Grigio, 

Chardonnay, Muscat Ottonel, Sauvignon Blanc, etc. Compoziţia mi-

nerală a solului, clima favorabilă şi proximitate de Marea Neagră 

contribuie la crearea unei balanţe perfecte între conţinutul de za-

hăr şi aciditatea strugurilor. Producţia companiei se exportă în pes-

te 20 de ţări ale lumii.

Contacte:

ICS „DK - Intertrade” SRL

str. Korolenko, 6, or. Vulcăneşti, 

UTA Gagauzia, MD-5301, 

Republica Moldova

Tel.: (+373) 22 84 37 76

Fax: (+373) 22 84 37 80

e-mail: info@dionis.md

www.dionisgroup.ru

GROUP OF COMPANIES
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Vin obținut din struguri Chardonnay, recoltaţi 

şi selectaţi manual de pe plantaţiile proprii din 

zona vinicolă de Sud a Moldovei Valul lui Traian. 

Are o culoare aurie deschisă, cu nuanţe de chi-

hlimbar, aroma intensă este dominată de flori 

şi fructe exotice. Gustul plin, opulent, complex, 

cu note de migdală şi vanilie, fiind urmat de un 

postgust prelung.

Soi: Chardonnay 

Tip: Sec

Culoare: Alb

Alcool: 13,5%

DIONIS GROUP

Aurvin Reserve Chardonnay
A N U L  R E C O LT E I    2 0 17



94

IGP VALUL LUI TR AIAN

Vin obţinut din struguri Sauvi-

gnon Blanc, recoltaţi şi selec-

taţi manual de pe plantaţiile 

proprii din zona vinicolă de Sud 

a Moldovei. Este un vin de cu-

loare galben-pai, cu aroma ve-

getală cu nuanţe de coacăză şi 

gust fructuos, cu multă pros-

peţime, învăluit într-o aromă-

buchet care îl face plăcut şi 

tentant.

Soi: Sauvignon Blanc

Tip: Sec

Culoare: Alb

Alcool: 13,0%

Vin obţinut din struguri Caber-

net Sauvignon, recoltaţi şi se-

lectaţi manual de pe plantaţiile 

proprii din zona vinicolă de Sud 

a Mol-dovei. Are o culoare ru-

binie intens şi o aromă bogată, 

de fructe de pădure, completa-

tă cu nuanțe fine de prună. 

Gust plin, armonios, cu nuanţe 

de ciocolată.

Soi: Cabernet Sauvignon 

Tip: Licoros

Culoare: Roșu

Alcool: 16,0%

Pastoral Dionis
Club

Aurvin Estate 
Sauvignon Blanc

A N U L  R E C O LT E I    2 0 17 A N U L  R E C O LT E I    2 0 17
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DIONIS GROUP
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IGP VALUL LUI TR AIAN

„Fautor Winery” este o companie de familie ce și-a propus să cre-

eze vinuri inovative care dăruiesc emoții, inspiră la un stil de viață 

frumos și ne îndeamnă să privim vinificația ca o formă de artă. 

„Fautor” provine din limba latină și simbolizează „creator”, deoare-

ce munca pe podgorii, dar și în vinărie, este un proces de creație 

continuu. Stema familiei – două litere „F”, care fac trimitere la „Fami-

lia Fautor”, încadrate într-un scut – este o garanție a calității produ-

sului finit. 

Vinăria și plantațiile sunt amplasate în microzona Tigheci, Regiunea 

IGP „Valul lui Traian” - o zonă absolut unică, favorabilă pentru pro-

ducerea vinurilor albe și roșii de calitate.

Contacte: 

“Fautor Winery”

Vinărie: s. Tigheci, r. Leova, 

MD-6329, Republica Moldova

Oficiu: str. P. Movilă, 23/2, 

or. Chișinău, MD-2004, 

Republica Moldova

Tel.: (+373) 22 23 56 56

Mob: (+373) 69 14 09 20

https://www.fautor.wine/
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 Un vin cu temperament care îmbina semeția so-

iului Rara Neagră și finețea soiului Feteasca Nea-

gră. În aromă predomină cireșe amare, vișine, 

mure negre și afine. Maturat în butoaie de lemn 

de stejar timp de 12 luni, condimentat și catifelat 

este tocmai potrivit pentru a fi servit.

Soi: Feteasca Neagră

        Rara Neagră

Tip: Sec

Culoare: Roșu

Alcool: 14,0%

FAUTOR WINERY

Negre
A N U L  R E C O LT E I    2 0 1 6



98

IGP VALUL LUI TR AIAN

Creat din struguri de calitate înaltă, colectați ma-

nual, cu grijă, la temperaturi joase, chiar după 

primele înghețuri, Fautor Ice Wine Traminer - 

Muscat Ottonel este un vin nobil cu arome inten-

se de petale de trandafir, flori de tei și miere de 

albine, susținute în gust de o senzație subtilă de 

dulceață. Pe final, gustul senzațional lasă pe palat 

un finiș plăcut de coajă fină de portocală.

Soi: Muscat-Ottonel

        Traminer

Tip: Dulce

Culoare: Alb

Alcool: 12,5%

Ice Wine
A N U L  R E C O LT E I    2 0 1 6

Premiile acordate:
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FAUTOR WINERY

Late Harvest Traminer

Late Harvest Rhein Riesling

Creat din struguri de calitate înalta, colectați cu grija manual toam-

na târziu până la primele înghețuri, acest vin deosebit are arome fi-

ne de piersici, coajă de lămâie și verbină. Gustul nobil este amplificat 

de nuanțe fine florale, ce lasă pe palat un finiș plăcut și memorabil.

Soi: Rhein Riesling

Tip: Demidulce

Culoare: Alb

Alcool: 12,0%

Creat din struguri de calitate înaltă, colectați cu grijă manual toamna 

târziu până la primele înghețuri, acest vin deosebil are arome fine 

de flori de tei, iasomie și miere de albine. Gustul nobil este amplifi-

cat de nuanțe delicate de petale de trandafir, ce lasă pe palat un finiș 

plăcut și memorabil.

Soi: Traminer

Tip: Demidulce

Culoare: Alb

Alcool: 13,0%

A N U L  R E C O LT E I    2 0 1 6

A N U L  R E C O LT E I    2 0 1 6
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IGP VALUL LUI TR AIAN

Vin de culoare roșu-granat cu arome complexe de coacăză neagră, 

prune uscate și note de piper proaspăt zdrobit. Posedă un gust ca-

tifelat, plin, taninuri dense și bine structurate, cu nuanțe de vișine.

Celebrul cupaj francez este un mariaj perfect cu fructuozitate inten-

să: coacăză și cireșe negre. În gust predomină prune coapte și cio-

colată fină. Un vin corpolent, cu postgust îndelungat și astringență 

delicată.

Soi: Cabernet Sauvignon, Feteasca Neagră

Tip: Sec

Culoare: Roșu

Alcool: 13,7%

Soi: Cabernet Sauvignon, Merlot

Tip: Sec

Culoare: Roșu

Alcool: 14,0%

*310 Altitudine Cabernet 
Sauvignon & Feteasca 
Neagra

*310 Altitudine Cabernet 
Sauvignon & Merlot

A N U L  R E C O LT E I    2 0 1 6

A N U L  R E C O LT E I    2 0 1 6
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Un cupaj nobil de culoare gal-

benă-pai cu reflexii verzui, note 

fine de floare de tei și iasomie, 

îmbogățite cu nuanțe pe pier-

sici albe. Gustul plin și complex 

lasă pe palat un finiș prelung și 

elegant.

Soi: Chardonnay, 

        Feteasca Regală

Tip: Sec

Culoare: Alb

Alcool: 13,0%

Vin de culoare rubiniu intens. 

Dominat de arome de cireșe 

bine coapte, fructe negre de 

pădure, mure și nuanțe rustice. 

Gustul este moale, catifelat, 

corpolent, taninurile moi, cu 

note de cireșe.

Soi: Merlot

        Rara Neagră

Tip: Sec

Culoare: Roșu

Alcool: 14,0%

Un cupaj din două soiuri fran-

ceze. Dominat inițial de arome 

fine florale, se deschide cu par-

fumuri de lămâie și pere. Gus-

tul pornește de la senzații de 

fructe albe cu aciditate perfect 

echilibrată.

Soi: Sauvignon Blanc

        Aligote

Tip: Sec

Culoare: Alb

Alcool: 13,5%

FAUTOR WINERY

*310 Altitudine 
Chardonnay & 
Feteasca Regala

*310 Altitudine 
Merlot & 
Rara Neagra

*310 Altitudine 
 Sauvignon Blanc 
& Aligote

A N U L  R E C O LT E I    2 0 17 A N U L  R E C O LT E I    2 0 1 6 A N U L  R E C O LT E I    2 0 17
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IGP VALUL LUI TR AIAN

 Un vin grațios ce a fost matu-

rat în butoaie din lemn de ste-

jar timp de 6 luni. Are o culoa-

re galben pai ușor translucid, 

un buchet expresiv - pepene gal-

ben, flori de soc, fructul pasiu-

nii și o tentă de vanilie în aromă 

și gust. Persistent, complex și 

cu o structură bogată, acest 

vin este o adevărata reflexie a 

eleganței și nobleței în sticlă.

Soi: Sauvignon Blanc

Tip: Sec

Culoare: Alb

Alcool: 14,0%

Un vin robust, de culoare rubi-

nie cu nuanțe albastru-violete, 

produs din soi de viță-de-vie 

spaniol. În aromă predomină 

note intense de toporași, rodii, 

tutun fin, cuișoare și piper neg-

ru proaspăt măcinat. Gustul 

este dens, complex, vibrant, 

cu fructe roșii în abundență și 

taninuri bine integrate.

Soi: Tempranillo

Tip: Sec

Culoare: Roșu

Alcool: 13,5%

Fume Blanc Tempranillo
A N U L  R E C O LT E I    2 0 1 6 A N U L  R E C O LT E I    2 0 1 5

 Un vin nobil cu o culoare deli-

cată. Aromele bogate în citrice 

și fructe tropice – banane, ana-

nas – sunt bine integrate cu no-

tele ușor lemnoase și vanilice. 

Expresiv, cremos, persistent, cu 

aciditate bine echilibrată și un 

postgust îndelungat. Maturat 

în butoaie din lemn de stejar 

timp de 6 luni, cu potențial de 

învechire în sticlă.

Soi: Chardonnay

Tip: Sec

Culoare: Alb

Alcool: 13,7%

Chardonnay 
A N U L  R E C O LT E I    2 0 1 6

pistoane
baricate

medalie
de aur
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FAUTOR WINERY

Un vin bine echilibrat, catifelat, 

produs din struguri Cabernet

Sauvignon, crescuți pe planta-

țiile proprii, în inima zonei viti-

vinicole „Valul lui Traian”. Are o 

nuanță rubinie-închis, aromă 

bogată de saftian, gust proas-

păt de fructe cu o notă elegan-

tă de stejar.

Soi: Cabernet Sauvignon

Tip: Sec

Culoare: Roșu

Alcool: 13,5%

Un vin cu adevărat regal. Cu-

loare frumoasă galben pal, cu 

reflexii verzui, aromă bogată 

și explozivă de iasomie, note 

fine florale și citrice. Pe palat 

este bine structurat, complex, 

fructuos.

Soi: Feteasca Regală

Tip: Sec

Culoare: Alb

Alcool: 13,5%

Aurore Feteasca 
Regala

Cabernet 
Sauvignon

A N U L  R E C O LT E I    2 0 17 A N U L  R E C O LT E I    2 0 1 5
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IGP VALUL LUI TR AIAN

Vinul ILLUSTRO are o culoare roșie generoasă și cucereste prin note 

complexe de prune vișine, smochine, cafea și ciocolată fină. Gustul 

profund, cu nuanțe de migdale, este însoțit de textura bogată și ta-

nine nobile. Maturat 12 luni în butoaie noi din stejar francez.

Vinul ILLUSTRO are o culoare roșie generoasă și cucereste prin note 

complexe de prune vișine, smochine, cafea și ciocolată fină. Gustul 

profund, cu nuanțe de migdale, este însoțit de textura bogată și ta-

nine nobile. Maturat 12 luni în butoaie noi din stejar francez.

Soi: Cabernet Sauvignon, Merlot

Tip: Sec

Culoare: Roșu

Alcool: 14,0%

Soi: Cabernet Sauvignon, Merlot

Tip: Sec

Culoare: Roșu

Alcool: 14,0%

Illustro Cabernet Sauvignon 
& Merlot

Illustro Cabernet Sauvignon 
& Merlot

A N U L  R E C O LT E I    2 0 13

A N U L  R E C O LT E I    2 0 1 5
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Vinul ILLUSTRO are o culoare aurie şi cucerește prin aroma senzua-

lă de flori de salcâm, pepene galben, pară bine coaptă şi vanilie. 

Gustul plin, armonios cu note de miere de albine şi tanine nobile.  

Maturat 6 luni în barrique nou din stejar francez.

Soi: Chardonnay, Sauvignon Blanc, Rhein Riesling 

Tip: Sec

Culoare: Alb

Alcool: 13,2%

FAUTOR WINERY

Illustro Chardonnay & 
Sauvignon Blanc &
Rhein Reisling
A N U L  R E C O LT E I    2 0 1 6
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IGP VALUL LUI TR AIAN

”Vinăria Gitana” este fructul generozităţii, al naturii şi al muncii 

omului, rezultatul întâlnirii unui terroir excepţional şi al pasiunii 

familiei Dulgher pentru vin”. 

Vinăria deține 360 ha, dar se află într-un proces constant de extin-

dere a podgoriilor sale, acordând o mare importanţă cultivării soiu-

rilor de struguri autohtoni. Crama își dorește să renască tradiția 

cultivării strugurilor destinați vinurilor licoroase, care au contribuit 

de-a lungul timpului la creşterea notorietății Republicii Moldova 

peste hotarele țării.

Contacte: 

“Vinăria Țiganca” SRL

mun. Chișinău 

str. Alexandru Vlahuță nr.6

Telefon: (+373)-69-123-563

Fax: (+373) 022 243642

Email:  office@gitana.md

www.gitana.md
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Saperavi este un vin produs din struguri soiul Saperavi. Mirosul este 

dominat de arome de fructe negre, prune uscate și ciocolată, în gust 

arome intense de fructe negre supra coapte și condimente precum 

piper roșu și negru.

Soi: Saperavi

Tip: Sec

Culoare: Roșu

Alcool: 14,0%

GITANA WINERY

Saperavi
A N U L  R E C O LT E I    2 0 1 6

A N U L  R E C O LT E I    2 0 11

Combinare a trei soiuri de struguri de inaltă calitate și maturarea 

timp de 24 de luni in butoaie de stejar, conferă acestui vin un gust 

pronunțat, elegant cu note de pomușoare de pădure, ciocolată 

neagră și smochine.

Soi: Cabernet Sauvignon, Merlot, Saperavi

Tip: Sec

Culoare: Roșu

Alcool: 14,0%

Lupi
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IGP VALUL LUI TR AIAN

Minis Terrios este o mică vinărie de familie, care produce vinuri re-

marcabile, ce întruchipează caracterul unical a fiecărei parcele de 

viță-de-vie.  Producem un vin autentic, plin de viață, aromă și gust.

Minis Terrios este mai mult decât un vin excepțional, Minis Terrios 

este un concept, o idee, un stil de viață și suntem aici pentru a vă 

inspira curaj și a vă face viața mai aventuroasă.

Contacte: 

“Minis Terrios”

MD-2023 Republica Moldova 

mun. Chișinău str. Calea Basarabiei, 18

Tel: (+373)79584163; (+373)78167723

Email: dv.prisacaru@gmail.com, 

www.ministerrios.com
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Vin roșu sec matur de calitate, născut în Republica Moldova, pentru 

a inspira întreaga lume. Un cupaj din struguri selecte de Rară Neagră, 

Feteasca Neagră și Cabernet Sauvignon. Posedă o culoare intensă de 

un roșu rubiniu închis, parfum de cireșe amare coapte, cu nuanțe fi-

ne de ciocolată, rodie și eucalipt. Gustul rotund, echilibrat și plin te fa-

ce să înțelegi că în fața ta e un vin pentru boieri mari și domnițe alese. 

Negru Împărat respiră cu respect. Este un vin cu caracter tare. Con-

troversat în felul său prin culoarea rubinie intensă cu reflexe viola-

cee și arome pronunțate de fructe roșii, prune uscate și vanilie com-

bină perfect eleganța cu puterea.

Soi: Cabernet-Sauvignon, Fetească Neagră, Rară Neagră

Tip: Sec

Culoare: Roșu

Alcool: 13,5%

Soi: Cabernet Sauvignon, Merlot

Tip: Sec

Culoare: Roșu

Alcool: 14,8%

Rosu Imparat

Negru Imparat

A N U L  R E C O LT E I    2 0 1 5

A N U L  R E C O LT E I    2 0 1 6

MINIS TERRIOS
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IGP VALUL LUI TR AIAN

Novak este o întreprindere vinicolă fondată în 2004, pe baza vechii 

întreprinderi din 1977, în satul Tartaul, raionul Cantemir din Repu-

blica Moldova. În prezent Novak - un nume nou și vin nou, inspirat 

din stilurile de vin ale „lumii noi”, produce un vin absolut nou pen-

tru piața din Republica Moldova - vin alb, produs din struguri de 

soiul „Alb de Onițcani”.

Contacte: 

SC “Tartcomvin” SRL

str. Suvorov 58/1, or. Comrat, 

MD-3805 Republica Moldova

Tel: +373 68888814

Email:tartcomvin@mail.ru

www.tartcomvin.md
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NOVAK WINERY

Un vin produs după tehnologia vinurilor albe, din struguri selecți de 

soi autohton – Alb de Onițcani – culeși manual în zona de sud a ţării, 

unde sunt situate podgoriile proprii. Posedă o culoare aurie cu nuan-

țe verzui, aromă complexă, în care predomină flori albe, mere verzi şi 

fructe galbene. Gustul este echilibrat, deosebit de savuros şi extrem 

de proaspăt. Îmbuteliat în mod steril „la rece” și fără pasteurizare.

Vin produs din struguri selecți de Alb de Onițcani și Rkațiteli (60%/

40%), culeși manual în sudul ţării, regiunea IGP „Valul lui Traian”. 

Posedă o culoare aurie cu nuanțe verzui, aromă complexă de flori 

albe, miere, cu nuanțe fine de fructe galbene. Gustul este echilibrat, 

deosebit de savuros şi extrem de proaspăt.

Soi: Alb de Onițcani

Tip: Sec

Culoare: Alb

Alcool: 12,5%

Soi: Alb de Onițcani, Rkaţiteli

Tip: Sec

Culoare: Alb

Alcool: 13,0%

Alb de Onitcani Clasique

Alb de Onitcani & Rkatiteli

A N U L  R E C O LT E I    2 0 17

A N U L  R E C O LT E I    2 0 17
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IGP CODRU

Din timpuri de demult, valea darnică de Tomai este renumită prin 

vinul ei bun. Viţa de vie este prezentă aici practic peste tot: pe dea-

lurile câm-piior, la faţadele caselor, în versurile poeţilor, în inimile 

vinificătorilor...

Astăzi, Tomai-Vinex este o întreprindere modernă, care se dezvoltă 

într-un mod dinamic şi menţine poziţii de succes în ramură vinicolă 

a Republicii Moldova.

Contacte: 

“Tomai Vinex”

str. Ferapontievskaia 1, 

mun. Comrat, Republica Moldova.

tel.: (+373) 29822605, 23704, 

mob. (+373) 79808484, 

(+373) 79808479

e-mail: tomaivinex@gmail.com

www.tomaiwine.com
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 Vin de un roșu intens cu nuanțe brune roșcate cu nuanțe de fructe 

de pădure care trec pe măsura ce se decantează în arome de prună 

cu ciocolată. Gust plin, cu tanini maturi, textură consistentă.

Soi: Cabernet

Tip: Sec

Culoare: Roșu

Alcool: 13,0%

TOMAI VINEX

Bugeac Cabernet
A N U L  R E C O LT E I    2 0 0 9
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IGP VALUL LUI TR AIAN

Produs din struguri selectați de soiul Saperavi, cultivați pe plantațiile 

SC „Tomai-Vinex” SA. Produs după tehnologie tradițională. Măturat 

18 luni în butoi din stejar francez. Culoarea este roșu închis, aroma 

intensă, strălucitoare, fructată cu coacăze negre, lemn de câine și 

rodie. Gustul este plin, tart, saturat.

Maturat timp de 18 luni in butoaie din lemn de stejar francez, vinul 

are o culoarea roșu-închis cu o aromă de soi, intens, cu nuanțe de vi-

șine și căpșune, gustul plin, moale și armonios cu nuanțe maturizate.

Soi: Saperavi

Tip: Sec

Culoare: Roșu

Alcool: 13,0%

Soi: Merlot

Tip: Sec

Culoare: Roșu

Alcool: 13,0%

Rosu de Tomai Saperavi

Bugeac Merlot

A N U L  R E C O LT E I    2 0 0 9

A N U L  R E C O LT E I    2 0 0 9
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TOMAI VINEX

Vinul de culoarea roșu- închis, posedă un buchet armonios intens, 

cu nuanțe de voilet și solanacee și un gust plin, moale cu nuanțe 

maturizate.

Un cupaj de Cabernet Sauvignon, Merlot și Saperavi, din sudul țării - 

regiunea Bugeac. Vinul a fost maturat la butoi mare de stejar timp 

de 18 luni. Vinul de culoare rubiniu intens, cu accente cărămizii po-

sedă un buchet complex, cu arome de fructe negre bine coapte, pru-

ne afumate, lemn, ciocolată neagră. Gust complex, structurat, cu 

tanini viguroși, încă ușor astringent și post gust de lungă durată.

Soi: Cabernet-Sauvignon

Tip: Sec

Culoare: Roșu

Alcool: 13,0%

Soi: Cabernet Sauvignon, Merlot, Saperavi

Tip: Sec

Culoare: Roșu

Alcool: 13,0%

Rosu de Tomai Cabernet

Negru de Tomai

A N U L  R E C O LT E I    2 0 0 9

A N U L  R E C O LT E I    2 0 0 9
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IGP VALUL LUI TR AIAN

Produs după tehnologie tradițională, vinul a fost maturat 18 luni în 

butoi din stejar francez. Posedă o culoare de roșu-închis, o aromă 

flamboiantă și intensă, persistentă cu fructe roșii și mirodenii iar 

gustul este plin, moale și catifelat, armonios cu note de maturare.

Produs din struguri selectați de soi Cabernet-Sauvignon, Merlot și 

Saperavi, vinul a fost produs după tehnologie tradițională și matu-

rat 18 luni în butoi din stejar francez. Posedă o culoarea roşie închis 

cu aromă flamboiantă și intensă, persistentă cu fructe roșii și miro-

denii. Gustul este plin, moale și catifelat, armonios cu note de matu-

rare.

Soi: Cabernet-Sauvignon, Merlot, Saperavi

Tip: Sec

Culoare: Roșu

Alcool: 13,0%

Soi: Cabernet Sauvignon, Merlot și Saperavi

Tip: Sec

Culoare: Roșu

Alcool: 13,0%

Tomai Reserve

Tomai Rosu Sec Recolta

A N U L  R E C O LT E I    2 0 0 9

A N U L  R E C O LT E I    2 0 0 9
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IGP VALUL LUI TR AIAN

„Vinăria din Vale” este, întâi de toate, o familie. Dragostea pentru 

vinificație s-a transmis ereditar de la bunicul Ilie, care avea o mică vie 

în spatele grădinii și care, în fiecare toamnă, producea vin cu tot zelul 

mâinilor și al sufletului său, pentru a-l împărtăși modest cu cei dragi. 

Această tradiție inspiră urmaşii săi să muncească mult pentru a crea 

vinuri ce deschid inimi și inspiră pasiuni. Întreaga activitate se bazea-

ză pe trei piloni: familie, tradiție și dedicaţie. Pentru că un vin făcut 

bi-ne te face să revii – la origini, la adevăr, la ceea ce ne face mai buni. 

„Vinăria din Vale” este amplasată în sudul Moldovei, în regiunea cu 

Indicație Geografică Protejată „Valul lui Traian”. Zona se remarcă 

prin condiții climaterice perfecte pentru producerea vinurilor de ca-

litate înaltă.

Contacte: 

„Vinăria din Vale” 

str. Basarabia, 8, or. Cantemir, Republica Moldova

Tel.: (+373) 68 46 46 47

e-mail: sales@vinaria.md

www.vinaria.md
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Vin produs din struguri Cabernet-Sauvignon aleşi, recoltaţi în zona 

de sud a ţării, unde condiţiile climaterice sunt perfecte pentru pro-

ducerea vinurilor de calitate. Maturat în baricuri din stejar francez, 

acest vin se remarcă prin culoare roşu-rubinie, buchet intens şi com-

plex cu nuanţe de fructe roşii, dulci, ce se deschide în timp, dezvălu-

ind arome fine de mirodenii şi şofran. Gustul fructat, catifelat, sedu-

ce printr-un postgust agreabil de lungă durată.

Soi: Cabernet Sauvignon

Tip: Sec

Culoare: Roșu

Alcool: 13.5%

VINĂRIA DIN VALE

Cabernet Sauvignon
A N U L  R E C O LT E I    2 0 11
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IGP VALUL LUI TR AIAN

Acest vin se remarcă prin arome de fân şi floare de salcâm. Gustul 

ușor, de unt proaspăt, trece într-un postgust lung, cu nuanțe de 

miere de albine. Este produs în regiunea IGP „Valul lui Traian” şi a 

fost maturat timp de 6 luni în baricuri din stejar francez.

Un vin, în al cărui buchet prevalează arome de fructe negre, mure și 

coacăză, pâine prăjită și note de piper. Se remarcă prin gust amărui, 

cu note de vișine, rodii ușor condimentate și tutun. A fost maturat 

timp de 6 luni în baricuri din stejar francez.

Soi: Chardonnay, Fetească Albă

Tip: Sec

Culoare: Alb

Alcool: 13,0%

Soi: Cabernet Sauvignon, Merlot 

Tip: Sec

Culoare: Roșu

Alcool: 13,5%

Chardonnay & Feteasca Alba 
Vintage

Codru Vintage

A N U L  R E C O LT E I    2 0 1 5

A N U L  R E C O LT E I    2 0 1 6



121

VINĂRIA DIN VALE

Vinul are un gust catifelat, fructat, cu arome de vișine, zmeură, coa-

căză roșie și mure, asociate cu note condimentate și ușor afumate, 

iar postgustul este plăcut și lung. A fost maturat timp de 6 luni în 

baricuri din stejar francez.

Soi: Fetească Neagră 

Tip: Sec

Culoare: Roșu

Alcool: 13,5%

Feteasca Neagra Vintage
A N U L  R E C O LT E I    2 0 1 6
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IGP VALUL LUI TR AIAN

Vin produs din struguri aleşi de Fetească Albă, recoltaţi în zona de 

sud a ţării, unde condiţiile climaterice sunt perfecte pentru produ-

cerea vinurilor de calitate. Are o culoare galbenă-pai festivă. Predo-

mină aroma fină de flori de câmp, iar gustul subtil trece într-un post-

gust lung, plăcut, cu nuanţe de miere de albine, ce conferă vinului un 

rafinament deosebit. 

Vin produs din struguri aleşi de Merlot, recoltaţi în zona de sud a 

ţării, unde condiţiile climaterice sunt perfecte pentru producerea 

vinurilor de calitate. Maturat timp de 6 luni în baricuri din stejar 

francez. Se remarcă prin culoare roşu-rubinie, buchet fructat, ce 

se dezvoltă în timp, dezvăluind arome de fructe roşii răscoapte. 

Gustul este armonios, catifelat, iar postgustul – îndelungat.

Soi: Fetească Albă

Tip: Sec

Culoare: Alb

Alcool: 12,5%

Soi: Merlot 

Tip: Sec

Culoare: Roșu

Alcool: 13,5%

Feteasca Alba

Merlot Selected

A N U L  R E C O LT E I    2 0 17

A N U L  R E C O LT E I    2 0 11
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VINĂRIA DIN VALE

Fabricat din struguri aleşi de soiul Feteasca Neagră, crescuți pe câm-

piile însorite ale sudului, zonă ideală prin condițiile climaterice pen-

tru fabricarea vinurilor de calitate. Maturat în baricuri franceze de 

stejar, vinul capătă o calitate si o finețe deosebită. Vinul are nuanțe 

de roșu-rubiniu strălucitor, cu un caracter olfactiv discret, dar foarte 

specific, cu arome de prune uscate si nuanțe delicate de scorțișoară. 

Gustul fructuos și catifelat seduce printr-un postgust plăcut de lun-

gă durată.

Soi: Feteasca Neagră

Tip: Sec

Culoare: Roșu

Alcool: 14,0%

Feteasca Neagra
A N U L  R E C O LT E I    2 0 1 6
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IGP VALUL LUI TR AIAN

Compania S.A. “VINURI DE COMRAT” este cea mai veche întreprin-

dere de vinificație din sudul Moldovei. Timp de peste 100 de ani,  vi-

nificatorii de la Comrat păstrează și transmit prin generații tradițiile 

clasice de fabricare a vinurilor moldovenești, acestea fiind distinse 

prin prospețime și eleganță natural și apreciate la nivel mondial.

Contacte: 

“Vinuri de Comrat”

Republica Moldova, Or. Comrat, 

Vinzavodscaya 1

Tel. +373 29 822 344; 

+373 60 690 871

E-mail: export@vinuridecomrat.md

www.vinuridecomrat.md
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Vin roșu sec produs din Merlot și Shiraz cultivată în regiunea vitivi-

nicolă „Valul lui Traian”.  Cu o culoare roșie rubinie elegantă, buche-

tul vinului dezvăluie note de coacăză neagră completate cu note de 

prune și cireșe negre. 

Soi: Merlot

        Syrah

Tip: Sec

Culoare: Roșu

Alcool: 13,0%

VINURI DE COMR AT

Plai Merlot Syrah
A N U L  R E C O LT E I    2 0 1 5
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IGP VALUL LUI TR AIAN

Vinul născut dintr-o selecție de 

struguri Cabernet, cultivați în re-

giunile de Sud a Moldovei are o 

plăcută aciditate armonioasă cu 

tonuri mature și aroma delicată 

de condimente cu note minerale.

Soi: Cabernet

        Feteasca Neagră

Tip: Sec

Culoare: Roșu

Alcool: 13,0%

Un vin elegant, echilibrat, de cu-

loare rubinie bogată impresio-

nează printr-un buchet complex 

de arome de fructe negre, fructe 

de pădure, cireșe și flori violete.

Soi: Saperavi

        Bastardo

Tip: Sec

Culoare: Roșu

Alcool: 13,0%

Vinul maturat în butoaie fran-

ceze de stejar timp de 6 luni, 

de culoare rubinie , posedă o 

aromă cu note de fructe negre, 

pomușoare de pădure, sâmbu-

ri de cireș și flori violete. 

Soi: Saperavi

Tip: Sec

Culoare: Roșu

Alcool: 13,5%

98 Hectares 
Saperavi

Plai Cabernet & 
Feteasca Neagra

Plai Saperavi 
Bastardo

A N U L  R E C O LT E I    2 0 17 A N U L  R E C O LT E I    2 0 1 5A N U L  R E C O LT E I    2 0 1 5



127



NOTĂ: Conform legislației naționale și
internaționale, medaliile sunt atribuite doar
vinurilor din lotul selectat pentru concurs.






