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VINUL MOLDOVEI, ISTORIA DE SUCCES DIN  
EUROPA DE EST, FĂURIT PENTRU A FI SAVURAT

„Vinul Moldovei a devenit Ambasadorul ţării noastre peste 
hotare.

În prezent, noua generaţie de vinuri își are rădăcinile într-o 
istorie bogată și complexă, oferind autenticitatea pe care o 
caută mulţi consumatori. În același timp, sunt vinuri unice și 
surprinzătoare, în special cupajele din soiuri de struguri 
internaţionale și autohtone, care exprimă terroir-ul 
moldovenesc și care oferă ceva fascinant amatorilor de vin în 
căutare de noi gusturi și stiluri.  Astăzi Vinul Moldovei este 
rezultatul direct al reinventării abordării faţă de vinuri, ţara 
concentrându-se pe calitate, consecvenţă și «savoare în fiecare 
picătură» drept priorităţi. Pentru a spori încrederea 
consumatorilor, acest brand naţional vinicol cu imaginea berzei 
a devenit un simbol aplicat legal de către Oficiul Naţional al 
Viei și Vinului și doar vinurile care trec printr-un riguros control 
al calităţii pot să-l afișeze.

Oficiul Naţional al Viei și Vinului a fost înfiinţat în 2013 și de 
atunci și-a asumat sarcina să crească exportul de vinuri de 
calitate pe tot mai multe pieţe din întreaga lume. Organizaţia a 
lucrat împreună cu producătorii de vin pentru a elabora un 
sistem de indicaţii geografice protejate bazate pe modelul UE. 
Indicaţiile acoperă trei regiuni vitivinicole: „Valul lui Traian”, 
„Ștefan Vodă” și „Codru”, precum și regiunea „Divin” pentru 
producţia de divinuri. Pe parcursul ultimului deceniu, vinul 
moldovenesc a trecut printr-o revoluţie radicală în ceea ce 
privește îmbunătăţirea calităţii, dovadă fiind cele peste 842 de 
medalii obţinute în 2019 în cadrul competiţiilor internaţionale 

de renume, precum Decanter World Wine Awards, Mundus 
Vini, Concours Mondial de Bruxelles, International Wine 
Challenge și multe altele. 

Moldova se mândrește cu cea mai mare densitate de podgorii 
din lume și poate oferi o varietate de vinuri care să satisfacă 
orice gust. Aici sunt cultivate atât varietăţi de soiuri 
internaţionale, cât și locale, inclusiv Viorica, Rara Neagră, 
Feteasca Neagră, Feteasca Albă și Feteasca Regală. Totuși, 
probabil cele mai expresive și unice sunt cupajele prin care 
vinificatorii moldoveni își exprimă individualitatea și terroir-ul 
moldovenesc, toate având specificul lor local. 

Oficiul Naţional al Viei și Vinului este mândru de contribuţia sa 
în susţinerea reinventării și reformării industriei vinicole, pentru 
a se asigura că vinurile produse aici corespund standardelor 
internaţionale de calitate. Vinul Moldovei este o dovadă a 
acestei schimbări, precum și un simbol al angajamentului nostru 
faţă de consumatori și partenerii noștri de afaceri.”

Gheorghe ARPENTIN 
Director, Oficiul Naţional al Viei 
și Vinului, Republica Moldova

www.wineofmoldova.com 
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Republica Moldova este o ţară situată în Europa de Est, învecinată cu Ucraina 
la est și România la vest. Datorită poziţionării sale geografice, Republica 
Moldova se caracterizează printr-o climă temperată, cu ierni scurte (deși 
uneori foarte reci) și veri lungi. Peisajele Moldovei variază considerabil, de la 
stepele nesfârșite în est și dealurile împădurite din partea centrală, până la 
vasta Stepă a Bugeacului din sud. Moldova devine o destinaţie turistică 
populară datorită diversităţii naturale și culturale, podgoriilor și vinurilor, 
ospitalităţii bazate pe tradiţii ancestrale și obiceiuri. În cetăţile sale medievale, 
păstrate de secole, vizitatorii pot călători virtual spre trecutul istoric al ţării, 
apoi pot descoperi o lume spirituală în complexele monastice.

6     |     GHIDUL ENOTURISTIC 

Suprafaţă totală:
33,846 km²   
(locul 139 în lume) 

Cel mai înalt punct:
Dealul Bălănești (430 m)  

Cel mai mare oraș:
Chișinău

Populaţie (2017): 
3,473,900  

Ora oficială standard: 
EET (UTC+2) 

Ora oficială de vară:  
EEST (UTC+3)

Moldova este renumită și datorită galeriilor subterane din Cricova și Mileștii 
Mici, ultima fiind deţinătoare a recordului Guinness pentru cea mai mare 
colecţie de vinuri din lume. În ultimii câţiva ani, numărul vinăriilor care își 
deschid ușile pentru turiști și vizitatori s-a dublat, astfel oferindu-le o 
oportunitate minunată de a fi mai aproape de vinul moldovenesc, de vinificatori 
și de poveștile lor. Degustările de vinuri sunt adesea acompaniate de bucate 
tradiţionale, preparate din ingrediente produse local, pline de gust și aromă – o 
oglindire a tradiţiilor și folclorului moldovenesc bogat.
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Istoria bogată a vinificaţiei în Moldova a început în jurul anului 3000 î.e.n. , 
iar primele urme ale viţei de vie pe aceste tărâmuri au fost atestate în jurul 
anului 7000 î.e.n. Pe parcursul istoriei sale, vinul și strugurii s-au 
înrădăcinat în cultura, mitologia, folclorul și legendele Moldovei. Chiar și 
harta Republicii Moldova de astăzi are forma unui strugure. Datorită rolului 
său principal în multe legende locale, am ales barza albă ca simbol al 
industriei vinicole și al renașterii continue a vinului moldovenesc. De 
aceea, o imagine stilizată a berzei cu strugure în cioc face acum parte din 
imaginea brandului naţional vinicol – „Vinul Moldovei. O legendă vie”. 

Viziunea noastră: „Vinul nostru este creat de multe generaţii de vinificatori 
în cele mai mari galerii subterane din lume, apreciat de consumatorii din 
est și din vest, consacrat de legende în care cu toţii ne regăsim”, și noi 
sperăm și avem încredere că vinurile moldovenești vor continua să-și facă 
noi prieteni în întreaga lume.

Această viziune a fost susţinută printr-o serie de reforme structurale 
implementate de către Oficiul Naţional al Viei și Vinului. Astfel industria 
vinicolă a Moldovei s-a reorientat spre o abordare nouă, care a provocat un 
salt semnificativ în calitatea vinului. Începând cu anul 2013, Moldova a 
adoptat un sistem al calităţii bazat pe modelul UE al indicaţiilor geografice 
protejate (IGP), creat în jurul a trei zone vinicole tradiţionale, în baza 
cercetării diferenţelor de climă și condiţii de cultivare. Acestea sunt Valul 
lui Traian, Ștefan Vodă și Codru, precum și o indicaţie geografică specială 
pentru distilatele din struguri – Divin. În 2019,  suprafeţele podgoriilor 

VINUL MOLDOVEI.     
O LEGENDĂ VIE
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VINUL NOSTRU ESTE CREAT

DE MULTE GENERAŢII DE VINIFICATORI

ÎN CELE MAI MARI GALERII SUBTERANE DIN LUME

APRECIAT DE CONSUMATORII DIN EST ȘI DIN VEST

CONSACRAT DE LEGENDE ÎN CARE CU TOŢII NE REGĂSIM

plantate cu soiuri tehnice cu Indicaţie Geografică 
Protejată cu crescut cu 4%, ajungând la o suprafaţă de 
9573,5 ha. În același timp, numărul vinificatorilor care 
produc vinuri cu IGP a crescut până la 78 sau cu 10%, cei 
mai mulţi fiind înregistraţi în Regiunea IGP „Valul lui 
Traian” (35%). Un sistem de monitorizare în mai multe 
etape acoperă întregul proces de producţie, iar 
degustători profesioniști autorizaţi realizează certificarea 
organoleptică. Un Registru naţional al viei și vinului, în 
conformitate cu cele mai bune practici europene, este în 
curs de elaborare, și se dezvoltă planuri pentru vinuri cu 
denumire de origine protejată (DOP). Rezultatele 
practice ale acestor schimbări sunt deja vizibile. Doar în 
2019, vinurile noastre au obţinut 842 de distincţii la 43 
de concursuri internaţionale de profil. Vinificatorii reuniţi 
sub umbrela brandului vinicol de ţară Vinul Moldovei 
și-au completat palmaresul cu 345 de medalii de aur, 263 
– de argint și 132 – de bronz. Vinăriile moldovenești 
adesea se reunesc sub umbrela brandului naţional vinicol 
„Vinul Moldovei” pentru a participa la un număr mare de 
târguri de specialitate în Europa, America de Nord și 
Asia. Drept rezultat, vinurile moldovenești se vând în 
prezent în peste 60 de ţări, preponderent pe pieţele cu 
valoare adăugată din Uniunea Europeană, înregistrând 
creșteri constante pe parcursul ultimilor 5 ani, susţinute 

de activităţile comune de branding și marketing, 
organizate de către ONVV.

De asemenea, vinul este atuul Moldovei în dezvoltarea 
turismului, deoarece atracţiile ţării includ o varietate 
fascinantă de vinării, precum și cele mai mari galerii 
subterane din lume. Acestea au fost create în foste mine 
de calcar, care depășesc lungimea de 200 de kilometri și 
prin care se poate circula cu autovehicule. Cea mai mare 
colecţie de vinuri din lume, înregistrată de Cartea 
Recordurilor Guiness, constă din peste 1,5 milioane de 
sticle (și crește în fiecare an). Aceasta este păstrată în 
nișe în stil gotic, la o adâncime de 80 de metri, în galeriile 
subterane din Mileștii Mici, situat la doar 10 km de 
capitala Chișinău. Un alt simbol emblematic al vinificaţiei 
moldovenești este orașul subteran „Cricova”, care are 
galerii de peste 70 de kilometri. Fondată în 1952, 
„Cricova” este cel mai mare producător de vinuri 
spumante din Moldova. La „Cricova” se păstrează și 
Vinoteca Naţională a Moldovei, care include un număr 
mare de vinuri istorice, cum ar fi vinuri vechi de Moselle, 
Bourgogne, Bordeaux și Porto. Cea mai veche sticlă din 
colecţie și singura de acest gen din lume este vinul 
„Ierusalimul de Paști”, care a fost produs într-un singur 
lot în anul 1902.
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REGIUNILE VITIVINICOLE ALE MOLDOVEI

ȘTEFAN VODĂ

Această regiune vinicolă este situată în sud-estul Moldovei, 
la o altitudine medie de doar 120 de metri, și include terase 
de-a lungul râului Nistru, câmpii și coline. Clima de aici este 
moderat continentală, influenţată de Marea Neagră, cu 
precipitaţii anuale de 450-550 mm. Soiurile tipice sunt 
cernoziomurile carbonatice și solurile podzolice, pe alocuri 
este prezentă argila. Regiunea este caracteristică în special 
pentru strugurii roșii. Rară Neagră, un soi indigen (în estul 
României poartă denumirea de Băbească Neagră), capătă aici 
trăsături deosebite. Fie din cauza viţei crescute anume în 
Moldova, fie din cauza condiţiilor de cultivare, acești struguri 
au cea mai bună expresie anume aici și sunt ingredientul 
principal al unuia dintre cele mai renumite cupaje din ţară: 
Negru de Purcari. Alte soiuri locale și europene care cresc 
bine în această regiune sunt Merlot, Fetească Neagră, 
Saperavi, Pinot Noir, Pinot Gris și Chardonnay.

VALUL LUI TRAIAN  

Această regiune este amplasată în zona de sud-vest a Moldovei, 
unde încă pot fi văzute urmele a două ziduri fortificate construite în 
perioada împăratului roman Traian, pentru a-și proteja pământurile 
de invaziile barbare. Clima este temperat – continentală, cu veri 
calde și uscate și cu ierni moderate, datorită Mării Negre și 
protecţiei pădurilor care acoperă dealul Tigheci. Solurile sunt 
cernoziomuri carbonatice și aerate, în unele zone – nisip și argilă, cu 
fertilitate scăzută, acestea oferind condiţii foarte bune pentru 
viticultură. Regiunea este divizată în 3 sub-zone: dealul Tigheci, 
Stepa Bugeacului și terasele Prutului și includ păduri, stepe, câmpii 
și platouri. Este cea mai caldă și uscată parte a Moldovei, dar este și 
regiunea cu cea mai mare altitudine, care ajunge la 310 metri, ceea 
ce favorizează reţinerea prospeţimii și echilibrului în vinuri. 
Regiunea este caracteristică în special pentru vinurile roșii – 60% 
din producţia totală, dar este faimoasă și pentru vinurile dulci tari 
(în prezent numite „Pastoral”) și vinurile albe aromate.
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DIVIN

Această indicaţie geografică acoperă întreg teritoriul 
Republicii Moldova și este destinată băuturilor alcoolice 
produse din vin prin metoda distilării duble și maturate în 
butoaie de stejar cel puţin 3 ani. Divinul este produs dintr-o 
varietate de soiuri locale și internaţionale, care trebuie să fie 
cultivate pe teritoriul ţării. Soiurile tipice includ: Aligoté, 
Chardonnay, Fetească Albă, Luminiţa, Pinot, Riton, Rkaţiteli, 
Sauvignon și cupajele acestor soiuri. Divinul are un aspect 
plăcut, fără particule și sediment, culoare de la aurie deschisă 
până la chihlimbarie, buchet compus din nuanţe de flori, 
fructe, care, odată cu maturarea, se completează cu nuanţe de 
vanilie, ciocolată, balsam, lemn de santal, cocos și boabe de 
cafea.

 CODRU 

Aceasta este regiunea centrală a Moldovei, care, în 2016, a 
fost extinsă pentru a include Bălţi și viile din Transnistria. Este 
zona cea mai rece a Moldovei, în care sunt prezente dealuri 
împădurite și coline în jurul văilor mai multor râuri mici. 
Pădurile de stejar și tei acoperă 25% din teritoriu, protejând 
viile de vânturile nordice și îngheţ. Solurile tipice de aici sunt 
cele cenușii de pădure și cernoziomurile. Iernile sunt lungi, 
dar, de obicei, nu sunt extreme, pe când verile și toamnele 
sunt calde, iar altitudinea regiunii atinge 100-150 metri 
deasupra nivelului mării. Regiunea este caracteristică pentru 
soiurile albe, în mod special Fetească Albă, Muscat Ottonel, 
Sauvignon Blanc și Chardonnay, precum și soiuri potrivite 
pentru producerea vinurilor spumante. În microclimele mai 
calde sunt cultivate și soiuri de struguri roșii, în special pentru 
cupajul Codru. Faimoasele galerii subterane „Cricova” și 
„Mileștii Mici” sunt situate în această regiune.
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Bulboaca

Purcari

Căușeni
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Tigheci

Comrat

Trifești
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Chișinău

Ialoveni
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ROMÂNIA
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REGIUNILE CU 
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SUPRAFAŢA 
TOTALĂ A VIILOR 

128 000 ha

10%
local

grapes

5%
soiuri 

autohtone

85%
soiuri 

europene

10%
soiuri 

caucaziene 

SORTIMENT VITICOL ÎN MOLDOVA
Viticultura din Moldova include cultivarea soiurilor de struguri originare 
din vestul Europei, din bazinul Mării Negre, precum și a soiurilor locale. 
Podgoriile plantate cu speciile nobile de Vitis Vinifera acoperă o suprafaţă 
de 81.000 de hectare, dintre care 70% sunt soiuri albe (în special Rkaţiteli, 
Sauvignon Blanc, Chardonnay, Aligoté, deși o informaţie mai exactă va fi 
disponibilă după ce va fi finalizat procesul de înregistrare), plantate 
preponderent în regiunea Codru, și 30% sunt soiuri roșii (Cabernet 
Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Saperavi și altele), de regulă crescute în 
regiunile de sud. Soiurile aromate ocupă o treime din podgorii. Soiurile 
locale (precum Rară Neagră, Fetească Neagră, Fetească Albă, Viorica) devin 
tot mai importante pentru a face diferenţa și a oferi vinurilor caracteristici 
locale autentice. În prezent, aceste soiuri reprezintă 5% din podgorii, dar 
suprafeţele cresc încontinuu, datorită interesului internaţional crescut și 
datorită susţinerii oferite prin programe guvernamentale. 

14     |     GHIDUL ENOTURISTIC 



www.wineofmoldova.com    |     15

Cu o istorie de peste 2000 de ani, acest soi își are originile probabil din valea râului Prut 
din zona de sud-vest a Moldovei, și se susţine că ar fi fost cultivată direct din sălbăticie. 
Este capabilă să producă vinuri roșii de calitate înaltă, cu arome tipice de cireșe sălbatice și 
violete, gust concentrat de pomușoare și cu o structură bună. 

Acesta este un soi vechi din regiune și se presupune că ar fi fost cultivat încă 
din timpurile geto-dace în sud-estul României și în regiunea în care se află 
astăzi Republica Moldova. Are o culoare relativ pală, cu taninuri delicate și 
ușoare și gust de pomușoare picante. Se pare că s-a aclimatizat deosebit de 
bine pe colinele însorite din sudul Moldovei.

Acest soi de struguri semi-aromaţi este rezultatul unei încrucișări naturale, care a 
fost găsit în apropiere de Sighișoara, România, în anii 1920. Strugurii de această 
varietate au o aromă tipică florală și de grepfrut, cu nuanţe de pară proaspătă și 
citrice, dar, de obicei, au un gust mai corpolent și texturat decât „părinţii” acestora. 

FETEASCĂ NEAGRĂ

FETEASCĂ REGALĂ

RARĂ NEAGRĂ

Acest soi a fost cultivat în regiune de secole și pare a fi un soi antic. Vinurile produse 
din acești struguri sunt fine și delicate, cu arome florale, ușoare și proaspete. Este 
unul dintre „părinţii” soiului Fetească Regală (alături de Frâncușa), care vine din 
Transilvania, România, dar care este cultivată pe teritoriul Moldovei de decenii.

FETEASCĂ ALBĂ



EXPERIENŢE UNICE ȘI MEMORABILE
Avem un calendar plin de concerte, festivaluri, curse și chiar un maraton. În fiecare an, mii de moldoveni participă la 
aceste evenimente, deci de ce să nu vă alăturaţi? Toamna, în primul weekend din octombrie, vino la „Ziua Naţională 
a Vinului”, cea mai mare sărbătoare dedicată tradiţiilor milenare în vinificaţie și un spectacol cultural de excepţie. Un 
alt mare eveniment la care trebuie să participi este festivalul „Ethno Jazz” pentru a asculta muzicieni de folk și jazz 
din întreaga lume. Vara, vizitează „DescOperă”, un festival de operă care se desfășoară pe parcursul a trei zile, pentru 
a asista la spectacole tulburătoare, într-un amfiteatru în aer liber. În plină iarnă, îndreaptă-te spre beciurile noastre 
subterane, fie pentru muzică, la „Underland Fest”, sau pentru sport, la cursa de 10 km „Wine Run”. Orice ai alege, 
amintirile pe care le aduni în Moldova vor dura toată viaţa.
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OSPITALITATEA 
MOLDOVENILOR
Oamenii sunt cei care fac Moldova specială. Călătorește 
în orice colţ al Moldovei și vei fi întâmpinat de oameni cu 
adevărat calzi și prietenoși, iar deliciile culinare vor fi în 
centrul acelei întâlniri. Când ajungi într-un sat moldovenesc, 
înainte de a-ţi da seama, vei sta la o masă plină cu bucate, 
însoţită de vin local, uneori produs chiar de gazdă sau de 
o vinărie din apropiere. 

Bucătăria noastră naţională poate surprinde prin simplitatea și bogăţia 
gustului, bazată pe produsele locale, crescute pe solurile noastre negre 
fertile. Mesele încep adesea cu supa, iar una dintre preferate este o ciorbă 
fierbinte și acră numită „zeamă”, gătită din pui cu tăiţei de casă. Felurile 
principalele de mâncare sunt însoţite, de obicei, de mămăligă – un preparat 
din făină de porumb (similar cu polenta). Este întotdeauna tăiată în formă de 
cruce cu o aţă și servită cu brânză moldovenească, smântână și o tocană de 
carne. 

Majoritatea gospodăriilor fac propriile versiuni ale faimoaselor noastre 
produse de patiserie de casă, numite „plăcinte”. Acestea sunt obţinute din 
straturi de aluat cu o varietate de umpluturi: varză, brânză, mere, dovleac 
sau vișine. Versiunile cu brânză sunt deosebit de bune și potrivite pentru 
degustările de vin. Sarmalele (sau găluștele, cum mai sunt numite uneori), 
sunt populare în toată Moldova. Sarmalele sunt rulouri făcute din frunze de 
varză sau de viţă-de-vie. Acestea sunt umplute cu un amestec de carne 
tocată (de obicei carne de porc), orez, legume și ierburi aromate. Fiecare 
regiune are propria reţetă ușor diferită, iar sarmalele sunt de obicei servite 
cu mămăligă și smântână sau pâine de casă. Legumele cultivate în Moldova 
sunt incredibile – salatele proaspete de sezon, precum și mâncărurile pe 
bază de ardei, vinete și roșii. Deserturile pot fi prune afumate umplute cu 
nuci (nucii cresc pe marginea tuturor drumurilor din Moldova) sau caută 
prăjitura tradiţională gătită prin coacere lentă, numit „Baba Neagră”.
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OSPITALITATEA 
MOLDOVENILOR
Oamenii sunt cei care fac Moldova specială. Călătorește 
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regiune are propria reţetă ușor diferită, iar sarmalele sunt de obicei servite 
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nuci (nucii cresc pe marginea tuturor drumurilor din Moldova) sau caută 
prăjitura tradiţională gătită prin coacere lentă, numit „Baba Neagră”.
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CONTACTE 

str. Ștefan cel Mare 1, s. Puhoi, r. Ialoveni 
Republica Moldova
Tel.: (+373) 79 950 290; +(373) 79 988 642
asconi@asconi.md
www.asconi.md

Situată la doar 30 km de Chișinău, vinăria „Asconi” 
oferă tot ce și-ar putea dori un turist: peisaje frumoase, 
arhitectură rustică, mâncare gustoasă și vinuri bune. 
Excursiile includ vizite la secţiile de prelucrare, 
stocare, îmbuteliere și maturare, unde vizitatorii pot 
vedea întregul parcurs al strugurilor: cum sunt 
procesaţi, fermentaţi și transformaţi în vin.  

După ce sunt iniţiaţi în tehnologiile vinificaţiei, 
vizitatorii sunt invitaţi să savureze o degustare ghidată 
cu până la 7 tipuri de vin, alese în funcţie de preferinţe: 
roșu, alb sau roz, maturat în butoaie de stejar sau tânăr. 
Vinăria „Asconi” este una dintre puţinele din ţară care 
are în portofoliu trei tipuri diferite de Ice Wine, 
medaliate la concursuri internaţionale. Din halele 
moderne, oaspeţii ajung într-o oază de relaxare – 
restaurantul din piatră și lut de pe teritoriul vinăriei și 
foișoarele de lemn din curte sunt perfecte pentru a 
descoperi modul în care vinurile „Asconi” se asociază 
cu bucătăria tradiţională moldovenească. Meniul are la 
bază reţetele gospodinelor din satul Puhoi din 
apropiere, transmise din generaţie în generaţie.
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Rezervare necesară – da 
Program: Vinărie – luni - duminică
                  11:00 - 17:00 
                   Restaurant – luni - duminică
                  12:00 - 22:00 
Perioadă: tot anul
Limbi vorbite: engleză, română

INFORMAŢII TURISTICE

ESENŢIALE 

 Beciuri 
 Colecţii de vinuri
 Tururi ghidate și degustări
 Sală de degustări
 Magazin de vinuri
 Prânz și cină
 Nunţi, petreceri și evenimente corporative

Preţuri: de la 7 € 

www.wineofmoldova.com    |     21

ATRACŢII ÎN ZONĂ 

■ Atelierele meșteșugarilor din Ulmu și Văsieni
■ Valea Botnei – zonă cu 11 grupuri etno-folclorice
■ Mănăstirea Suruceni (construită în sec. XIX în stil 

arhitectural moldovenesc)
■ Muzeul de Istorie și Etnografie al satului Văsieni
■ Aquapark-ul Dănceni

Regiunea IGP Codru



CONTACTE 

bd. Dacia 58, or. Chișinău
Republica Moldova
Tel.: (+373) 69 222 237
atuwinery@gmail.com
www.atu.wine

ATU Winery este prima vinărie urbană din Moldova. Se 
află în Chișinău și este deschisă vizitatorilor și 
evenimentelor pe tot parcursul anului. Vinurile ATU 
sunt produse în loturi foarte mici, de doar 1000-3000 
de sticle, ceea ce ne permite să acordăm atenţie fiecărei 
picături de vin. Toate vinurile noastre sunt produse 
manual, de la recoltare la etichetare, întregul proces 
desfășurându-se la faţa locului. Proprietarul și 
vinificatorul Victor va fi prezent pentru a saluta 
vizitatorii, pentru a le spune povestea ATU și pentru a 
le explica totul despre vinurile noastre. 

Gama noastră de vinuri este centrată pe soiurile locale, 
inclusiv Viorica, Fetească Albă, Fetească Neagră și soiul 
roșu rar Codrinschii. ATU este un brand nou, lansat 
pentru prima dată în 2016, dar care își construiește deja 
o reputaţie pentru vinurile sale unice, lucrate manual, 
în cantităţi limitate.
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ATRACŢII ÎN ZONĂ 

■ Muzeul Satului 
■ Biserica Adormirea Fecioarei Maria – o biserică 

veche de lemn 
■ Porţile orașului Chișinău 
■ Grădina Zoologică Chișinău 
■ Școală de echitaţie din grădina zoologică 
■ Grădina Botanică Chișinău
■ Ural Tours & Vespa Club – cu programare prealabilă
■ ATU Drone Racing Track/Pistă de curse cu dronele 

Rezervare necesară – da  
Program: luni - duminică
                  11:00 - 17:00 
Perioadă: tot anul 
Limbi vorbite: engleză, română, franceză, rusă 

INFORMAŢII TURISTICE

ESENŢIALE 

 Mic producător de vin 
 Magazin de vinuri 
 Magazin de suveniruri 
 Cunoaște-ţi vinificatorul 
 Degustare din baric
 Degustare de vin în timpul procesului de producţie 
 Participare la producerea vinului (august-octombrie) 
 Comenzi de vin personalizate 
 Producerea etichetelor personale de vin 
 Producerea de cupaje exclusive de vin personal

Preţuri: de la 10 €
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CONTACTE 

str. Victoriei 49, Bălţi
Republica Moldova
Tel.: (+373) 67 381 183; (+373) 67 225 533
zam.ba@yandex.ru
www.barzaalba.md
 

Situată la doar 135 km de Chișinău, distileria de divin 
„Barza Albă” oferă o experienţă minunată pentru 
turiștii entuziaști. Aceasta include peisaje pitorești în 
apropierea distileriei, gustări delicioase și divinuri 
remarcabile. Vizitatorii pot vedea întregul proces de 
producţie și echipamentele utilizate pentru a face 
divin, pot vizita sălile de maturare, pline cu butoaie de 
stejar. După ce s-au familiarizat cu producţia divinului, 
oferim vizitatorilor o degustare ghidată cu până la 10 
stiluri diferite de divin, precum și un brandy din cidru 
de mere. Turiștii pot alege din mai multe oferte de 
degustare: categoriile de divinuri incluzând VS, VSOP, 
XO, XXO. Somelierul nostru va fi bucuros să explice 
istoria și caracteristicile divinului și ale brandy-urilor și 
va îndruma vizitatorii să înveţe cum să distingă stilurile, 
aromele și culorile diferitelor produse. 

Distileria de divin „Barza Albă” se mândrește cu 150 de 
medalii, dintre care 80 sunt de aur. De asemenea, a 
câștigat 10 Grand Prix-uri și un premiu Star pentru o 
calitate specială. În 2003, compania a primit Premiul 
Mare pentru succesele sale importante în vinificaţie și 
pentru promovarea divinurilor moldovenești pe pieţele 
internaţionale. În 2004 și 2005, compania a câștigat 
premii naţionale pentru concurenţă echitabilă.
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ATRACŢII ÎN ZONĂ 

■ Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri”
■ Monumentul Ștefan cel Mare
■ Clopotniţa bisericii Sf. Nicolae din Bălţi
■ Aleea clasicilor culturii naţionale
■ Biserica armenească din Bălţi, înc. sec. XX
■ Catedrala Sfinţilor Împăraţi Constantin și 

Elena, construită între 1924 și 1934. 

Rezervare necesară – da
Program: luni - vineri
                  08:00 - 17:00 
Perioadă: tot anul 
Limbi vorbite: engleză, română, rusă 

INFORMAŢII TURISTICE

ESENŢIALE 

 Pivniţe 
 Colecţii de divinuri
 Tururi ghidate și degustări 
 Săli de degustare

Preţuri: de la 225 MDL
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CONTACTE 

str. Eliberării 170/b, or. Orhei
Republica Moldova
Tel.: (+373) 68 500 555
turism@vartely.md
www.vartely.md

„Château Vartely” este o vinărie modernă, scopul căreia 
este să aplice cele mai bune abordări din „lumea veche” 
și din „lumea nouă” în producerea vinurilor. Înfiinţată în 
2004, compania îmbină tehnologiile de ultimă 
generaţie în creșterea viţei-de-vie și prelucrarea 
strugurilor cu pasiunea pentru crearea vinurilor de 
calitate. „Château Vartely” este, de asemenea, o 
„staţiune turistică” și de agrement, cu săli de degustare, 
un restaurant, trei case de vacanţă și un beci care 
găzduiește 500 de butoaie de stejar în care sunt 
maturate vinurile. Vinăria este lider naţional și 
internaţional în promovarea soiurilor autohtone de 
struguri, precum Fetească Regală, Fetească Neagră și 
Rară Neagră. Este o destinaţie obligatorie pentru cei 
care vor să descopere vinul moldovenesc autentic. În 
plus, „Château Vartely” păstrează și o colecţie de vinuri 
de pe cinci continente, cea mai veche sticlă datând din 
2005. După o degustare ghidată de un somelier 
profesionist, turiștii se pot delecta cu bucate deosebite 
la restaurantul vinăriei, care combină bucătăria 
moldovenească și cea europeană.
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ATRACŢII ÎN ZONĂ 

■ Chișinău
■ Mănăstirea și Complexul Arheologic 

„Orheiul Vechi”

Rezervare necesară – da
Program: Complexul turistic – luni - duminică
                    Restaurant: 10:00 – 23:00 
                    Hotel: 24/24 
                    Tururi vinicole și degustări: 11:00 - 19:00
Perioadă: tot anul
Limbi vorbite: engleză, româna, rusă

INFORMAŢII TURISTICE

ESENŢIALE 

 Beciuri
 Colecţii de vinuri
 Tururi ghidate și degustări
 Săli de degustare
 Petreceri, nunţi, evenimente corporative
 Magazin de vinuri
 Restaurant 
 Cazare

Preţuri: de la 10 €
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Regiunea IGP Codru



CONTACTE 

s. Sadova, r. Călărași
Republica Moldova
Tel.: (+373) 69 763 771
aghenietudor@yahoo.com

„Crama Tudor” al vinificatorului Tudor Aghenie se află 
în centrul ţării, în satul Sadova din raionul Călărași. 
Vinificator la cea de-a șasea generaţie, pasiunea lui 
Tudor Aghenie pentru producerea vinurilor a fost 
moștenită de la străbuni – boieri cu stare, ce deţineau 
moșii extinse prin părţile locului. Încă de pe acele 
timpuri, vinurile de la Sadova erau savurate nu doar 
acasă, ci și în marile capitale europene.

În ultimii ani, Tudor Aghenie reușește să îmbine 
pasiunea de producător iscusit de vinuri alese cu cea 
de promotor al turismului rural. Situată într-un cadru 
natural pitoresc, „Crama Tudor” se află la marginea 
pădurii, chiar lângă podgorii – un refugiu perfect pentru 
musafiri și turiști. Aici își fac loc câteva căsuţe de lemn, 
amenajate într-un stil tradiţional, un cuptor în care sunt 
preparate sarmalele și plăcintele, și o pivniţă pentru 
vinurile produse de vinificator.  

Iniţial locul era destinat odihnei lucrătorilor din 
podgorii, astăzi însă, este o atracţie importantă pentru 
turiștii dornici să descopere vinurile de calitate și 
bucatele tradiţionale, pregătite cu mare drag și 
măiestrie de către familia lui Tudor Aghenie.
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ATRACŢII ÎN ZONĂ 

■ Chișinău (1h)
■ Casa-muzeu „A. Pușkin"
■ Casa Mierii (s. Răciula)
■ Rezervaţia naturală ştiinţifică „Codri"
■ Complex de mănăstiri

Rezervare necesară – da
Program: luni-duminică
Perioadă: tot anul
Limbi vorbite: rusă, română 

INFORMAŢII TURISTICE

ESENŢIALE 

 Tururi ghidate și degustări
 Prânz, cină
 Terasă

Preţuri: de la 10 €
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Regiunea Codru



„Cricova” este una dintre cele mai cunoscute vinării din 
Moldova, în special renumită datorită orașului subteran. 
Labirinturile unice, create într-o veche carieră de piatră, 
găzduiesc 30 de milioane de litri de vin și se întind pe o 
distanţă de 70 km. Străzile orașului subteran poartă 
numele vinurilor care sunt păstrate în nișele adiacente: 
Cabernet, Chardonnay, Sauvignon etc. Unele străzi se 
află la adâncimea de 80 de metri sub pământ, ceea ce 
asigură o umiditate și o temperatură constante pe tot 
parcursul anului. Aceste condiţii contribuie la crearea 
locul ideal pentru păstrarea Vinotecii Naţionale, care 
include cele mai bune vinuri locale și internaţionale, 
vinurile din colecţia lui Herman Goering, plătite ca 
retribuţie după cel de-al Doilea Război Mondial, dar și 
vinuri vechi de Moselle, Bourgogne și Bordeaux. Cel 
mai vechi vin din colecţie este „Ierusalimul de Paște”, 
produs în 1902, unicul de acest fel în lume. „Cricova” 
este prima vinărie din Moldova care produce vin 
spumant după metoda tradiţională de fermentare în 
sticlă și este recunoscută pentru calitatea sa la 
competiţii internaţionale de top, precum Effervescents 
du Monde. Personalităţi notorii, cum ar fi Angela 
Merkel, John Kerry, Vladimir Putin, Donald Tusk etc. 
deţin colecţii întregi în galeriile subterane.
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CONTACTE 

str. Ungureanu 1, or. Cricova
Republica Moldova
Tel.: (+373) 22 604 027; (+373) 69 077 734
tourism@cricova.md
www.cricova.md



ATRACŢII ÎN ZONĂ 

■ Chișinău

Rezervare necesară – da
Program: luni - vineri
                  09:00 - 21:00 
                   sâmbătă - duminică
                  10:00 - 16:00 
Perioadă: tot anul
Limbi vorbite: engleză, română, rusă, franceză 

INFORMAŢII TURISTICE

ESENŢIALE 

 Unul dintre cele mai mari beciuri din lume
 Colecţii remarcabile de vinuri 
 Tururi vinicole
 Degustări de vinuri
 Spaţii pentru conferinţe și ședinţe

Preţuri: de la 10 €
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Regiunea IGP Codru



CONTACTE 

s. Crocmaz, r. Ștefan Vodă
Republica Moldova
Tel.: (+373) 79 050 587; (+373) 79 445 010
tourism@etcetera.md
www.etcetera.md

„Et Cetera” este o aventură de familie, care s-a 
materializat într-o cramă deţinută de doi fraţi. 
Amplasată în sudul ţării, povestea vinăriei începe în 
anul 2002, atunci când Alexandru Luchianov, unul 
dintre fraţi, a achiziţionat terenul care, în prezent, 
găzduiește podgoriile, un restaurant și un mic hotel. 

Dragostea și grija sunt primordiale pentru menţinerea 
bunăstării unei familii, iar aceasta a fost și garanţia 
succesului de care se bucură vinăria „Et Cetera”. Fiecare 
etapă de producere a vinului este atent supravegheată 
de membrii familiei: începând de la cultivarea 
strugurilor prin metode pur ecologice, fermentarea și 
maturarea în butoaie de stejar și până la oferirea 
produsului finit oaspeţilor vinăriei. Dotată cu tehnici de 
vinificaţie moderne și utilizând metode de producere 
încercate de-a lungul anilor, „Et Cetera” obţine vinuri 
recunoscute pentru aromele și gusturile unice, iar 
astfel, contribuie la dezvoltarea culturii consumului de 
vin din ţara noastră.
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ESENŢIALE 

 Tururi ghidate și degustări
 Cazare (un hotel cu 6 camere moderne și 
confortabile)

 Restaurant
 Teren de joacă pentru copii 
 Terasă și zonă pentru picnic
 Piscină
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ATRACŢII ÎN ZONĂ 

■ Chișinău (2 h)
■ Râul Nistru
■ Mănăstirile din regiunea Mării Negre
■ Odesa (Ucraina)

Rezervare necesară – da
Program: luni-duminică
                  10:00 - 18:00 (degustările ghidate)
                   10:00 – 22:00 (restaurant)
Perioadă: tot anul
Limbi vorbite: rusă, română, engleză

INFORMAŢII TURISTICE

Preţuri: de la 10 €

Regiunea Ștefan Vodă



CONTACTE 

str. Păcii 87, or. Căușeni
Republica Moldova
Tel.: (+373) 79 825 409
info@gogu.md

De mai bine de 15 ani, „Gogu Winery” este o poveste de 
dragoste și pasiune pentru vin. Situată în orașul 
Căușeni, vinăria s-a născut dintr-o mare dorinţă de a 
crea produse de calitate, cu accent expresive ale 
„terroir”-ului local. La începuturi, vinurile erau create 
cu ajutorul echipamentelor tehnice simple, destinate 
amatorilor, iar în anul 2011, „Gogu Winery” devine, 
oficial, un mic vinificator înregistrat. Atunci a început și 
modernizarea micii vinării, care se află chiar în incinta 
gospodăriei vinificatorului. 

În 2014, pe rafturile magazinelor specializate au apărut 
primele vinuri îmbuteliate de la „Gogu Winery”, iar în 
scurt timp au atras atenţia iubitorilor de vinuri locale, 
care aduceau laude, în special, pentru revigorantul 
Sauvignon Blanc. 

Acum, curtea familiei Gogu, pe lângă secţia de 
producere, găzduiește și o sală de degustare. Aici, 
vizitatorii pot savura vinurile cramei, asociate cu bucate 
tradiţionale, după își încheie excursia prin pivniţa în 
care sunt păstrate butoaiele cu vinuri. În prezent, 
vinificatorul a început să construiască un spaţiu special 
amenajat pentru producerea vinurilor, în afara  
gospodăriei, iar acest lucru îi va permite să facă și mai 
multe vinuri și să primească un număr mai mare de 
oaspeţi dornici să cunoască povestea „Gogu Winery”. 
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ESENŢIALE 

 Tururi ghidate și degustări
 Prânz, cină
 Sală de degustare
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ATRACŢII ÎN ZONĂ 

■ Chișinău (1 h)
■ Biserica „Adormirea Maicii Domnului" din Căușeni

Rezervare necesară – da 
Grupuri formate din minim 4 persoane
Program: luni-duminică
                  10:00 – 22:00 
Perioadă: tot anul
Limbi vorbite: rusă, română, engleză

INFORMAŢII TURISTICE

Preţuri: de la 20 €

Regiunea Ștefan Vodă



„Kara Gani” este o vinărie de familie, podgoriile căreia 
se află în regiunea de sud a Moldovei, lângă orașul 
Vulcănești. Datorită unei combinaţii de climă ideală, 
tehnologii moderne și respectarea celor mai vechi 
tradiţii din regiunea găgăuză, familia Cerven poate 
produce vinuri de cea mai înaltă calitate. Vinăria oferă o 
experienţă turistică excelentă, inclusiv un tur local cu 
vizite la monumentul Bătăliei de la Cahul și ruinele 
Valului lui Traian, urmate de vizitarea podgoriilor și 
vinăriei „Kara Gani”. În timpul recoltei, vizitatorii pot să 
se participe la cules și la procesul de producere a 
vinului, precum și să viziteze comorile acestei vinării – 
beciurile. Vizitatorii sunt întâmpinaţi cu mâncăruri 
tradiţionale găgăuze: șurpa, sarmale, dolma, kavarma, 
gozleme – toate acompaniate de vinurile roșii „Kara 
Gani”, devenite deja o legendă a locului. De asemenea, 
aici a fost înfiinţat și un muzeu cu o colecţie de obiecte 
cu valoare istorică și sentimentală pentru familia 
Cerven. Iar pentru o experienţă găgăuză completă, 
vizitatorii sunt invitaţi la o tură cu căruţa trasă de 
măgar.

CONTACTE 

str. Krupskaia 31, or. Vulcănești
Republica Moldova
Tel.: (+373) 69 124 996
www.facebook.com/KaraGani.md
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ATRACŢII ÎN ZONĂ 

■ Valul lui Traian
■ Monumentul Bătăliei de la Cahul

Rezervare necesară – da
Program: luni - duminică
                  10:00 - 17:30 
Perioadă: tot anul
Limbi vorbite: engleză, română, rusă

INFORMAŢII TURISTICE

ESENŢIALE 

 Beciuri 
 Tururi ghidate și degustări
 Muzeul Vieţii Găgăuze
 Sală de degustări
 Prânz și cină
 Car tras de măgar
 Masterclass-uri culinare

Preţuri: de la 7 €
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Vinăria și distileria „KVINT” se află în Tiraspol și este 
unul dintre cei mai mari producători de vinuri și 
distilate de vin din regiune. „KVINT” produce o 
varietate mare de vinuri seci, demi-seci și de desert, 
vermuturi și băuturi tari, dar cartea de vizită a vinăriei 
sunt distilatele de vin: divinurile. Acestea sunt 
maturate în sute de butoaie de stejar, în care se 
păstrează 11 milioane de litri de distilate, cel mai vechi 
datând din 1951. În muzeul vinăriei turiștii pot vedea 
etichetele, sticlele și fotografiile expuse, care spun 
povestea fabricii încă din 1897. Una dintre sticlele 
aflate în muzeu a călătorit în spaţiu în 1998, alături de 
astronauţii ruși de pe staţia spaţială „MIR”. Un alt 
„artefact” este o sticlă de divin „KVINT” care a ajuns în 
Vatican, unde a fost binecuvântată de Papa Ioan Paul al 
II-lea. „KVINT” este singura fabrică din ţară 
producătoare de divin kosher, care este preparat sub 
supravegherea strictă a Uniunii Congregaţiilor Evreiești 
din New York și este exportat în Israel și SUA.
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CONTACTE

str. Lenin 38, or. Tiraspol
Republica Moldova
Tel.: (+373) 533 920 25
info@kvint.md
www.kvint.md



ATRACŢII ÎN ZONĂ 

■ Cetatea Tighina
■ Râul Nistru
■ Mănăstirea Chiţcani
■ Monumentul lui Lenin

Rezervare necesară – da
Program: 09:00 – 17:00
Perioadă: tot anul
Limbi vorbite: engleză, rusă

INFORMAŢII TURISTICE

ESENŢIALE 

 Tururi ghidate și degustări
 Beciuri 
 Săli de degustări
 Magazin de vinuri
 Muzeul Vinului
 Bufet

Preţuri: de la 8 €
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Regiunea IGP Codru



CONTACTE 

s. Leuntea, r. Căușeni
Republica Moldova
Tel.: (+373) 69 207 644
info@leuntea-vin.md
www.leuntea-vin.md

De o importanţă istorică pentru sud-estul ţării, Crama 
„Leuntea-Vin” din satul Leuntea este o vinărie de 
familie. Cu o istorie ce începe în anul 1817, pe teritoriul 
Basarabiei, vinăria a devenit atunci sursa dezvoltării 
industriei vinicole din regiune, care aducea știinţa și 
tehnologia vinificaţiei europene.

Membru al unei dinastii de vinificatori la a patra 
generaţie, pasionat de domeniul vinicol, vinul este 
produs chiar de proprietarul vinăriei, Dmitrii Cîssa, un 
oenolog cu o experienţă de peste 45 ani, care verifică 
respectarea strictă a tehnologiei și a calităţii 
produselor. Strugurii sunt cultivaţi pe podgoriile 
proprii, amplasate în apropierea râului Nistru din zona 
Purcari, cunoscută pentru solul fertil şi bogat în 
microelemente, care crează condiţii optime pentru 
producerea unor vinuri de excepţie. 

„Leuntea-Vin” păstrează tradiţiile de producere a 
vinului, a calităţii, a spiritului trecutului, a atmosferei și 
istoriei locului, pentru a putea împărtăși moștenirea 
lăsată în urmă.
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Rezervare necesară – da 
Grupuri formate din minim 4 persoane
Program: luni - duminică:
                   10:00 – 19:00
Perioadă: tot anul
Limbi vorbite: rusă, română, engleză

INFORMAŢII TURISTICE

ESENŢIALE 

 Tururi ghidate și degustări
 Prânz, cină
 Sală de degustare

Preţuri: de la 10 € 
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ATRACŢII ÎN ZONĂ 

■ Chișinău (1 h)
■ Mănăstirea „Marta și Maria”
■ Biserica „Adormirea Maicii Domnului" din Căușeni
■ Ferma de fazani 

Regiunea Ștefan Vodă



„Chateau Cojușna” se află în partea centrală a Moldovei, 
în regiunea vinicolă Codru, la doar 15 km distanţă de 
capitala Chișinău. Vinăria este dotată cu instalaţii de 
producere a vinului și distilerie modernă. De asemenea, 
aceasta dispune de un complex turistic în stilul 
castelului francez. Vinăria include și beciuri, unde 
vinurile se maturează în butoaie de stejar, precum și 
175.000 de sticle de vin din colecţia de vinuri Galeria 
Migdal; o distilerie care produce divin și mai multe săli 
de degustare decorate în stil medieval. Vizitatorii sunt 
invitaţi și în vârful turnului „Chateau Cojușna”, pentru a 
admira o priveliște panoramică impresionantă a 
podgoriilor.
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CONTACTE 

str. Mecanizatorilor 1, s. Cojușna, r. Strășeni, 
Republica Moldova
Tel.: (+373) 68 969 981
turism@migdal.md
www.migdal.md



ATRACŢII ÎN ZONĂ

■ Chișinău

Rezervare necesară – da
Program: luni - vineri
                  10:00 - 17:00
Perioadă: tot anul
Limbi vorbite: engleză, română

INFORMAŢII TURISTICE

ESENŢIALE 

 Vinuri și divinuri
 Tururi ghidate
 Degustări de vin
 Conferinţe, seminare, ateliere
 Magazin de vinuri și cadouri

Preţuri: de la 7 €
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Regiunea IGP Codru



CONTACTE 

s. Costești, r. Ialoveni
Republica Moldova
Tel.: (+373) 69 309 134; (+373) 69 096 930
savamihai.wines@gmail.com
www.facebook.com/MihaiSava.GT

Vinurile lui Mihai Sava sunt născute în podgoriile 
Pojoganei, pe dealurile satului Costești, și poartă 
semnătura acestui vinificator pasionat. Acum câţiva ani, 
Mihai Sava și-a transformat gospodăria într-o mică 
vinărie, iar astăzi zeci de turiști îi trec pragul pentru a 
trăi experienţe locale autentice. 

Mica sa vinărie e o oază de liniște pentru cei care vor să 
petreacă câteva ore departe de forfota orașului. Cei 
care aleg acest „refugiu” pot  admira frumuseţea 
podgoriilor, mergând la o plimbare pe drumurile 
șerpuitoare de ţară. După o porţie de peisaje 
extraordinare, oaspeţii sunt invitaţi în beci pentru a 
degusta vinurile „Sava”. Mândria vinificatorului este 
„Bianca”, produs din struguri cu același nume și unicul 
vin de acest fel îmbuteliat în întreaga ţară. Turiștii sunt 
invitaţi să se delecteze și cu bucate tradiţionale – 
plăcinte, mămăligă și friptură, brânzeturi locale – toate 
pregătite de soţia lui Mihai.

44     |     GHIDUL ENOTURISTIC 



ATRACŢII ÎN ZONĂ 

■ Chișinău

Rezervare necesară – da
Program: 14:00 - 20:00
Perioadă: tot anul
Limbi vorbite: rusă, română

INFORMAŢII TURISTICE

ESENŢIALE 

 Tururi ghidate și degustări
 Beciuri
 Săli de degustare
 Magazin de vinuri
 Prânz, cină

Preţuri: de la 10 €
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Regiunea IGP Codru



Beciul de vinuri „Mileștii Mici” a fost inclus în Cartea 
Recordurilor Guinness pentru cea mai mare colecţie de 
vinuri din lume în anul 2005, când a depășit cifra de 1,5 
milioane de sticle. De asemenea, este cunoscut pentru 
„Colecţia de aur” a vinăriei, unde, la o adâncime de 80 
de metri sub pământ, se păstrează multe vinuri 
moldovenești unice, datând din 1969. Galeriile 
subterane „Mileștii Mici” sunt probabil cele mai lungi 
din lume și se întind pe 200 de kilometri. Vizitatorii se 
pot plimba pe bulevardele și străzile subterane care 
poartă numele soiurilor de struguri și sunt suficient de 
largi pentru a putea merge cu mașina. 

După ce au trecut prin experienţa beciurilor 
impresionante, oaspeţii sunt invitaţi în sălile de 
degustare, pentru a gusta din vinuri și a savura bucate 
tradiţionale, precum sarmalele sau mămăliga cu brânză 
de capre și friptură.
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CONTACTE 

s. Mileștii Mici, r. Ialoveni
Republica Moldova
Tel.: (+373) 22 382 336; (+373) 22 382 333
marketing@mm.in.md
www.milestii-mici.md



ATRACŢII ÎN ZONĂ 

■ Chișinău

Rezervare necesară – da
Program: luni - vineri
                  10:00 - 18:00 
Perioadă: tot anul
Limbi vorbite: engleză, română

INFORMAŢII TURISTICE

ESENŢIALE 

 Cel mai mare beci din lume
 Cea mai mare colecţie de vinuri din lume
 Tururi ghidate și degustări
 Galerii subterane
 Săli de degustare
 Magazin de vinuri
 Prânz, cină

Preţuri: de la 10 €
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Regiunea IGP Codru



„Castel Mimi” a fost fondat în 1893, atunci când 
Constantin Mimi, ultimul guvernator al Basarabiei, a 
plantat primul butaș la reședinţa sa din Bulboaca, raionul 
Anenii Noi. În 2011 a fost iniţiat un proiect ambiţios de 
restaurare pentru renovarea conacului, care a fost 
reconstruit piatră cu piatră, pentru a restaura faţada 
originală. După o perioadă de 50 de ani de inactivitate, 
„Castel Mimi”, singurul castel vinicol din Republica 
Moldova, și-a redeschis ușile pentru vizitatori. Astăzi, 
conform Vivino, „Castel Mimi” se află în Top 14 cele mai 
frumoase capodopere arhitecturale din lumea vinului. În 
afară de arhitectura sa impresionantă, „Castel Mimi” și-a 
făcut o reputaţie și prin gastronomia unică, datorită unui 
meniu de excepţie, care constă din bucate tradiţionale 
reinterpretate în stilul haute cuisine, cu utilizarea 
ingredientelor proaspete, produse local. Specialitatea 
casei este pateul din ficat și piept de pui copt, servit cu 
murături, gătit după o reţetă secretă. De asemenea, 
merită gustat desertul tradiţional Baba Neagră, care se 
coace la temperatură joasă timp de mai multe ore, apoi 
este servit cu cremă de vanilie și sos de prune. Meniul 
este combinat cu vinurile rafinate „Castel Mimi”. 
Complexul turistic al vinăriei include o curte „regală” cu 
grădini verzi, un scuar mare cu havuzuri, o sală 
multifuncţională pentru evenimente, Wine Spa, o 
piscină, o terasă de vară și zone de picnic. Cazarea este 
disponibilă în căsuţe în stil de cabană.
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CONTACTE 

str. Dacia, s. Bulboaca, r. Anenii Noi
Republica Moldova
Tel.: (+373) 62 001 893
rezervari@castelmimi.md
www.castelmimi.md



Rezervare necesară – da
Program: luni - sâmbătă
                    09:00 - 18:00
Ultimul tur începe la 17:00. Doritorii de a face vizite la 
ore mai târzii pot verifica disponibilitatea contactând 
vinăria.
Perioadă: tot anul
Limbi vorbite: română, rusă, engleză, italiană 

INFORMAŢII TURISTICE

ESENŢIALE 

 Degustări de vin
 Bucătărie naţională
 Restaurantul vinăriei
 Salon de vin
 Vinărie
 Sală de ceremonii/evenimente private
 Terasă și zonă de picnic
 Cazare
 Wine Spa și piscină
 Galerie de artă și muzeu
 Pescuit, vânătoare
 Masterclass-uri culinare

Preţuri: de la 15 €

ATRACŢII ÎN ZONĂ

■ Bender, orașul care te întoarce în vremurile 
sovietice (20 km din satul Bulboaca)

■ Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din 
Căușeni, cea mai veche biserică din Moldova, 
construită în secolele XVII-XVIII

■ Cele mai vechi pivniţe industriale din Moldova, 
moștenite de la boierul Pavel Leonardo

■ Râul Nistru
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Regiunea IGP Codru



CONTACTE 

s. Mircești, r. Ungheni
Republica Moldova
Tel.: (+373) 60 111 170
crama.mircesti@gmail.com 
www.cramamircesti.md

O vinărie ce rar întâlnești în Moldova. Cu o priveliște 
pitorească ce îţi taie respiraţia, mulţi numesc această 
regiune „Mica Toscana a Moldovei”. Podgoriile se întind 
pe dealurile Măgurii, într-o regiune unică, potrivită 
pentru producerea unor vinuri excepţionale. Crama 
Mircești cuprinde și un conac alb, în stil brâncovenesc, 
care a aparţinut altă dată unui boier, iar din 2011 a fost 
readus la viaţă și pus în valoare, și tot  atunci au fost 
plantaţi și primii butași de viţă-de-vie. 

Acum podgoria se întinde pe 11 hectare, iar din 2020 
Crama își deschide ușile propriei sale pensiuni cu 
bucătărie tradiţională. Situată în inima Republicii 
Moldova, în satul cu același nume - Mircești, vinăria se 
află la 25 kilometri de orașul Ungheni și la 80 kilometri 
de Chișinău. 

Condiţiile climaterice de aici sunt comparabile cu 
regiunile vinicole din sudul Germaniei (valea râului Rin) 
şi nordul Italiei, iar fiecare soi este sădit pe panta 
potrivită exact pentru el. Pe lângă Pinot Noir, Saperavi, 
Sauvignon Blanc, Chardonnay, Riesling, creștem cu 
drag și cu respect soiuri tradiţionale autohtone ‒ 
Fetească Neagră, Rară Neagră, Fetească Regală, 
Fetească Albă. Datorită sortimentului divers de soiuri, 
producem atât vinuri de soi, cât și cupaje sub 
brandurile CRAMA MIRCEȘTI și BARDUL DIN 
MIRCEȘTI.
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MIRCEȘTI WINERY



Rezervare necesară - da 
Program: luni - duminică
                  10:00 – 19:00
Perioadă: tot anul
Limbi vorbite: engleză, germană, română, rusă

INFORMAŢII TURISTICE

ESENŢIALE 

 Tururi ghidate și degustări
 Prânz, cină

Preţuri: de la 10 € 
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ATRACŢII ÎN ZONĂ 

■ Mănăstirea „Sfântul Ilie” (s. Mircești)
■ Atelierul meșterului popular Victor Hurdiș (s. Mircești)
■ Movila Măgurii cu o altitudine de 389 metri  

(s. Măgurele)
■ Patru sfinte mănăstiri călărășene: Mănăstirea Frumoasa, 

Mănăstirea Răciula, Mănăstirea Hârbovăţ, Mănăstirea 
Hârjauca

■ Mănăstirea Veveriţa (s. Veveriţa)
■ Fabrica de vinuri şi divinuri „Călăraşi Divin” (or. Călărași)
■ Pensiunea turistică „Casa Mierii” (s. Răciula)
■ Popasului turistic și muzeul „Casa Părintească”  

(s. Palanca)
■ Rezervaţia naturală „Plaiul fagului” 

Regiunea Codru



CONTACTE 

s. Lingura, r. Cantemir
Tel.: (+373) 68 888 814
novakwinery@gmail.com 
novakwinery.sales@gmail.com 
www.novak.md

Vinăria de familie „Novak Winery” este un nume relativ 
nou pe piaţă și vine cu o viziune diferită asupra 
procesului de vinificaţie, ce îmbină tradiţia cu 
tehnologiile inovative. Situată în sudul Moldovei, crama 
„Novak Winery” întruchipează spiritul schimbării și 
urmărește ca fiecare sticlă să conţină un produs de 
înaltă calitate. Vinurile „Novak Winery” au amprenta 
regiunii cu Indicaţie Protejată „Valul lui Traian”, 
caracterizate de un gust expresiv, bogat și intens, 
specific tradiţiilor în vinificaţie a Lumii Vechi. 

Iniţial, crama a fost construită ca un atelier de 
micro-vinificaţie experimentală, în incinta unei 
întreprinderi mai mari, pentru a testa diferite tehnici de 
producere, tipuri de drojdie, metode de fermentare și 
maturare pentru volume mai mici de vinuri. Rezultatele 
primelor experimente însă au fost atât de reușite încât 
familia Novak a decis să lanseze pe piaţă vinurile cu 
propriul brand. În scurt timp, vinurile „Novak Winery” 
au reușit să se afirme în rândul micilor vinificatori din 
Moldova și să obţină o serie de medalii și distincţii la 
concursurile internaţionale de profil. 
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Rezervare necesară - da 
Program: vineri - duminică
                   11:00 – 19:00
Perioadă: tot anul
Limbi vorbite: română, rusă, engleză, franceză

INFORMAŢII TURISTICE

ESENŢIALE 

 Magazin de vinuri
 Degustări de vinuri
 Degustări de vinuri în perioada procesului de 
producere (august - octombrie)

 Participare la producerea vinului 
(august-octombrie)

 Comenzi personalizate de vinuri

Preţuri: de la 10 € 
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ATRACŢII ÎN ZONĂ 

■ Biserica „Sfinţii Trei Ierarhi” (s. Lingura) 
■ Muzeul de Istorie și Etnografie (s. Tartaul)
■ Centrul de artizanat și ţesut artistic   

(s. Ciobalaccia)
■ Plimbări cu ATV-urile în Codrii Tigheci
■ Depozit frigorific 
■ Bazin de acumulare a apei 
■ Uscătorie de fructe și legume    

(august - noiembrie)
■ Vii de diverse tipuri și arhitectură
■ Livezi de prune, mere și vișine de diverse tipuri și 

arhitectură

Regiunea IGP Valul lui Traian



CONTACTE 

s. Lingura, r. Cantemir
Tel.: (+373) 79 701 672
office@podgoriavin.md 
www.podgoriavin.md  

Creșterea strugurilor și vinificarea lor este o artă, iar 
talentul, ambiţia, profesionalismul sunt punctele tari 
ale dezvoltării ei. „Podgoria Vin” este o companie 
vitivinicolă din sudul Moldovei, care s-a aventurat în 
descoperirea și promovarea acestei arte.

Prioritatea de bază „Podgoria Vin” sunt producerea 
vinurilor de calitate înaltă, iar „terroir”-ul, arhitectura 
viţei-de-vie și dragostea pentru vinuri sunt pilonii de 
bază. Vinăria deţine peste 430 ha de viţă-de-vie, în 
sudul Moldovei, în regiunea cu Indicaţie Protejată 
„Valul lui Traian”. 

Printre soiurile cultivate se numără atât cele europene 
precum: Chardonnay, Sauvignon Blanc, Rhein Riesling, 
Kerner, Aligote, Cabernet-Sauvignon, Merlot, Saperavi, 
cât și cele autohtone precum: Fetească Albă, Fetească 
Regală, Viorica, Fetească Neagră, Rară Neagră. Datorită 
sortimentului divers de soiuri, „Podgoria Vin” produce 
atât vinuri de soi, cât și cupaje, sub brandurile LIBERA 
și GENESIS.

Cramele „Podgoria Vin” se află la o distanţă de circa 2 
kilometri de plantaţiile de viţă-de-vie, ceea ce oferă 
posibilitatea de a reduce la maxim termenul de livrare a 
strugurilor din vie la locul de procesare.

Vă povestim mai multe la un pahar de vin! 
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Rezervare necesară – da 
Program: vineri - duminică: 
                  11:00 - 19:00
Perioadă: tot anul
Limbi vorbite: engleză, franceză, română, rusă

INFORMAŢII TURISTICE

ESENŢIALE 

 Magazin de vinuri
 Degustări de vinuri
 Degustări de vinuri în perioada procesului de 
producere (august - octombrie)

 Participare la producerea vinului (august-octombrie)
 Comenzi personalizate de vinuri

Preţuri: de la 10 € 
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ATRACŢII ÎN ZONĂ 

■ Biserica „Sfinţii Trei Ierarhi” (s. Lingura) 
■ Muzeul de Istorie și Etnografie (s. Tartaul)
■ Centrul de artizanat și ţesut artistic   

(s. Ciobalaccia)
■ Plimbări cu ATV-urile în Codrii Tigheci
■ Depozit frigorific 
■ Bazin de acumulare a apei 
■ Uscătorie de fructe și legume    

(august - noiembrie)
■ Vii de diverse tipuri și arhitectură
■ Livezi de prune, mere și vișine de diverse tipuri și 

arhitectură

Regiunea IGP Valul lui Traian



Vinăria „Poiana” se află lângă satul Ulmu, în inima 
rezervaţiei naturale Codri. Este un loc frumos, cu o 
luncă care duce spre un lac înconjurat de păduri de 
ulmi. În 1975 aici s-a filmat unul dintre cele mai 
renumite filme produse vreodată în Republica Moldova 
– „O șatră urcă la cer”, regizat de Emil Loteanu. 

Oaspeţii pot savura vinul pe terasă, în timp ce admiră 
peisajul impresionant. Pentru cei interesaţi să 
exploreze zona și să inspire aerul văilor pline de 
verdeaţă sunt organizate tururi cu bicicleta, excursii la 
Casa Pădurarului.
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CONTACTE 

s. Ulmu, traseul Chișinău-Leușeni 
Republica Moldova
Tel.: (+373) 79 749 725
vinariapoiana@gmail.com
www.vinariapoiana.md



ATRACŢII ÎN ZONĂ 

■ Chișinău
■ Rezervaţia naturală „Codrii Moldovei”

Rezervare necesară – da
Program: luni - vineri
                   10:00-18:00
                   sâmbătă - duminică
                  11:00-20:00
Perioadă: tot anul
Limbi vorbite: engleză, română

INFORMAŢII TURISTICE

ESENŢIALE 

 Colecţii de vinuri
 Tururi ghidate și degustări
 Săli de degustări
 Magazin de vinuri
 Prânz, cină
 Cazare
 Excursie la „Casa Pădurarului”
 Tururi cu bicicleta

Preţuri: de la 15 €
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Regiunea IGP Codru



CONTACTE

str. Calea Ieșilor 10B, or. Chișinău 
s. Purcari, r. Ștefan Vodă (vinăria)
Republica Moldova
Tel.: (+373) 60 121 221; (+373) 60 909 005
turism@purcari.md
www.purcari.md

Situată în regiunea râului Nistru și în apropierea Mării 
Negre, vinăria „Purcari” întâmpină turiștii care vor să 
viziteze castelul istoric înconjurat de podgorii și lacuri. 
Pivniţele vinăriei au fost construite în 1827 și au reușit să 
protejeze sticle istorice preţioase, inclusiv Negru de 
Purcari din 1948. „Purcari” este una dintre cele mai 
renumite mărci de vinuri din Europa de Est și este furnizor 
oficial de vinuri pentru Casa Regală a României și cea a 
Regatului Unit al Marii Britanii. La „Château Purcari” 
vinurile minunate se întâlnesc cu experienţele 
gastronomice excelente. Pasionaţii de bucătăria 
europeană clasică vor aprecia foie gras și salata elegantă 
de rucola, iar cei care preferă bucătăria locală vor savura 
capodopere tradiţionale – plăcinte, zeamă și sarmale 
făcute cu frunze de Chardonnay.
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ATRACŢII ÎN ZONĂ 

■ Râul Nistru
■ Odesa (Ucraina)
■ Mănăstirile din regiunea Mării Negre
■ Chișinău (1h 30 min)

Rezervare necesară – da
Program: 24/24
Perioadă: tot anul
Limbi vorbite: română, rusă, engleză

INFORMAŢII TURISTICE

ESENŢIALE 

 Tururi vinicole și degustări
 Cazare (inclusiv 10 camere de lux și 2 camere în 
formă de butoi)

 Magazin de suvenire 
 2 restaurante (de la 60 până la 120 de persoane)
 Terase (de la 130 până la 250 de persoane)
 Priveliști
 Plimbări cu barca și pescuit
 Tenis, ping-pong, volei, paintball, tir cu arcul, 
ciclism, drumeţii

 Teren de joacă pentru copii

Preţuri: de la 8 €
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Regiunea IGP Ștefan Vodă



CONTACTE 

s. Pereni, r. Lăpuşna
Republica Moldova
Tel.: (+373) 68 056 213
www.facebook.com/tronciuwines

„Tronciu Wines” este o mică afacere de familie, care a 
luat naștere în gospodăria lui Nicolae Tronciu. Vinurile 
de calitate produse aici excelează prin caracterul și 
natura lor unică și sunt realizate cu pasiune și 
dedicaţie, într-un număr limitat. Nicolae Tronciu se 
implică cu mult suflet în tot procesul de viticultură și 
vinificaţie, iar caracterul deosebit al vinului se simte în 
fiecare sticlă. Vinurile „Tronciu Wines” sunt destinate, 
în primul rând, pentru oamenii apropiaţi, dar și pentru 
cei care știu să aprecieze un vin creat de eforturile unui 
om modest și onest. 

Producătorul oferă vinuri seci și demiseci din soiul 
autohton Fetească Neagră, dar și vinuri produse din 
soiuri internaţionale Cabernet și Sauvignon. Turiștii pot 
savura și afla tainele vinurilor produse de Nicolae 
Tronciu, alături de bucate tradiţionale autentice din 
zona Codru, chiar în gospodăria sa.
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Rezervare necesară  – da 
Program: vineri - duminică
                  11:00 - 19:00
Perioadă: tot anul
Limbi vorbite: română, rusă

INFORMAŢII TURISTICE

ESENŢIALE 

 Tururi ghidate și degustări
 Prânz, cină
 Terasă

Preţuri: de la 10 € 
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ATRACŢII ÎN ZONĂ 

■ Chișinău (1 h)

Regiunea  Codru



CONTACTE 

s. Brănești, r. Orhei
Republica Moldova
Tel.: (+373) 69 164 445; (+373) 235 599 99
alexcor79@mail.ru
pivbran@mail.ru 

Vinăria Brănești este amplasată într-o veche mină de calcar, ale cărei 
galerii se întind pe o lungime de 75 km. Întreaga construcţie are cel 
puţin 60 de metri adâncime, asigurând o temperatură constantă de 
12-14 grade pe tot parcursul anului și un nivel de umiditate de 
90-92%, ideal pentru maturarea vinului. Aceste condiţii naturale sunt 
completate de vinificatorii care transformă strugurii în vin delicios. 
Vinăria are aproximativ 800 de hectare cu podgorii proprii într-o 
frumoasă zonă împădurită de pe versanţii Orheiului Vechi, dar și în 
apropiere de satele Romanești și Tudora. Exportăm vinurile noastre în 
multe ţări din întreaga lume, dar ne dorim să le demonstrăm și 
turiștilor care vizitează Moldova. Suntem pionieri în construirea 
primului hotel subteran din Moldova și dezvoltăm un complex turistic 
unic – „Epoca de piatră”. Acesta va oferi vizitatorilor posibilitatea de a 
experimenta viaţa într-o peșteră, așa cum ar fi fost în epoca de piatră, 
cu mici detalii ale epocii moderne. Vinăria Brănești este unică datorită 
poziţiei sale geografice și galeriilor cu o atmosferă inconfundabilă. 

Atunci când hotelul și complexul turistic „din epoca de piatră” ale 
Vinăriei Brănești își vor deschide ușile, vizitatorii vor putea să 
exploreze galeriile subterane, să deguste vin în sălile de degustare 
special concepute, să închirieze spaţii pentru depozitarea vinului și să 
participe la evenimente culturale. De asemenea, vor exista un spa și 
un restaurant. Ne dorim ca oaspeţii noștri să se bucure de viaţa în 
peșteră, departe de zgomotul civilizaţiei moderne și de grijile 
cotidiene, astfel încât nu va exista internet sau semnal mobil în cadrul 
complexului (deși semnalul mobil va fi disponibil la intrarea 
principală).
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ATRACŢII ÎN ZONĂ 

■ Mănăstirea Peșterii Orheiul Vechi 
■ Mănăstirea Curchi – mănăstire construită în 

sec. XVIII-XIX 

Rezervare necesară – da 
Program: Producerea vinului – luni - vineri
                  11:00 - 15:00 
                   Restaurant – miercuri - duminică
                  11:00 - 20:00 
Perioadă: tot anul 
Limbi vorbite: engleză, română, rusă 

INFORMAŢII TURISTICE

ESENŢIALE 

 Săli de degustare 
 Colecţii de vin 
 Tururi ghidate și degustări 
 Magazin de vinuri 
 Prânz, cină 
 Nunţi și petreceri, evenimente corporative

Preţuri: de la 10 €
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Regiunea IGP Valul lui Traian



CONTACTE 

Str. Unirii 1, s. Slobozia Mare, r. Cahul
Republica Moldova
Tel: (+373) 68464647
davidesculena07@gmail.com
www.facebook.com/vinariadinvale

Născută în Moldova, unde tradiţia și pasiunea pentru vinificaţie 
face parte din ADN-ul naţional, „Vinăria din Vale” se află în cea 
mai sudică extremitate a ţării –„Lunca Prutului de Jos”. 

Biosfera naturală inclusă în reţeaua mondială UNESCO, oferă 
posibilitatea de a face plimbări cu barca pe Lacul Beleu, de a 
observa pelicani, berze, egrete și admira nuferii de apă. 
Regiunea este cunoscută și pentru obiectivele culturale și 
turistice, printre care se numără Muzeul Satului, bisericile 
locale, ateliere meșteșugărești dar și pentru oamenii care 
ne-au adus faima în întreaga lume, precum este Lidia Bejenaru, 
cunoscută ca „Bunica de la Eurovision”. 

 „Vinăria din Vale” este o afacere dezvoltată de familia 
Davidescu, cu o experienţă de peste 25 de ani în industria 
vinului. Pe podgoriile sale cresc o varietate mare  

de struguri din soiuri internaţionale, dar și autohtone precum 
Fetească Albă și Fetească Neagră. Cu ajutorul oenologilor 
talentaţi, acești struguri sunt transformaţi în vinuri cu gust 
excelent. „Vinăria din Vale” este una dintre cele mai inovatoare 
vinării din Moldovei, ce deţine echipamente moderne, linii de 
îmbuteliere și 500 de butoaie noi de stejar francez. Vinurile 
create aici fost premiate la numeroase concursuri 
internaţionale(„Decanter World Wine Awards”, „Mundus Vini”, 
„Concours Mondial de Bruxelles)” și e bucură de aprecierea 
consumatorilor din  România, Olanda, Belgia, Canada, SUA, 
China, Japonia, Coreea de Sud etc. 
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Rezervare necesară - da 
Program: luni - duminică
                  10:00 – 18:00 (de la 15 persoane)
Perioadă: tot anul
Limbi vorbite: română, engleză, rusă

INFORMAŢII TURISTICE

ESENŢIALE 

 Tururi ghidate și degustări
 Sală de degustare (cu 500 de butoaie franceze)

Sala de îmbuteliere

Preţuri: de la 10 € 

www.wineofmoldova.com    |     65

ATRACŢII ÎN ZONĂ 

■ Chișinău (3 h)
■ Lacul Beleu (observarea păsărilor, plimbări cu 

barca, hiking)
■ Satul Văleni: „Muzeul Pâinii”, „Muzeul Satului”, 

bisericile locale, vizita acasă la „Bunica de la 
Eurovision”

Regiunea IGP Valul lui Traian



CONTACTE 

s. Ialpujeni, r. Cimișlia
Republica Moldova
Tel.: (+373) 241 79 640; (+373) 69 500 300
vinaria.javgur@gmail.com

Construită în anul 1957, vinăria „Javgur” este situată 
într-un amfiteatru natural de o frumuseţe rară, format 
pe străvechiul Valul lui Traian „De sus”. Monumentul 
devenit atracţie turistică, din satul Javgur, raionul 
Cimișlia, străbate atât plantaţiile vinăriei, cât și 
teritoriul Republicii Moldova, de la Prut până la Nistru.

Pe o suprafaţă de 87 hectare de viţă-de-vie, cresc 
strugurii îngrijiţi cu dragoste, care mai apoi sunt culeși 
manual și dau naștere unei adevărate poezii îmbuteliate 
cu nume de Chardonnay, Sauvignon Blanc, Muscat, 
Pinot Gris, Merlot, Pinot Noir, Cabernet, etc.

De mai bine de 35 de ani, la cârma vinăriei este 
oenologul Gheorghe Scutaru, cel care le-a transmis și 
copiilor săi pasiunea și dragostea pentru vinuri. Noua 
generaţie a ales să meargă pe drumul bătătorit de tatăl 
lor și să îmbine practicile tradiţionale în vinificaţie cu 
tehnologiile moderne. 

Vinăria „Javgur”, care face parte din regiunea cu 
Indicaţie Geografică Protejată „Ştefan Vodă", produce 
vinuri speciale și de calitate, care reflectă „terroir”-ul și 
legătura omului cu natura. Pasiunea familiei Scutaru 
pentru vinificaţie dă naștere unei filosofii în fiecare 
pahar de vin savurat.
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ESENŢIALE 

 Tururi ghidate și degustări
 Sală de degustare (de până la 14 persoane)
 Foișor (de până la 10 persoane)
 Magazin de vinuri
 Comenzi personalizate de vinuri
 Degustări de vinuri în perioada procesului de 
producere (august - octombrie)

 Participare la recoltarea strugurilor și producerea 
vinului (august-noiembrie)

 Plimbări cu hidrobicicletă pe lacul de lângă vinărie
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ATRACŢII ÎN ZONĂ 

■ Complexul de fortificaţii Valul lui Traian  
 „De sus”

■ Muzeul etnografic din Cimișlia
■ Lac și priveliște pitorească asupra podgoriilor 

 și a vinăriei
■ Livadă de prune, nuci, mure, plantaţii de 

struguri de masă

Rezervare necesară – da 
Grupuri formate din minim 4 persoane
Program: vineri-duminică
                  11:00 – 19:00 
Perioadă: tot anul
Limbi vorbite: rusă, română, engleză, italiană

INFORMAŢII TURISTICE

Preţuri: de la 10 €

Regiunea IGP Ștefan Vodă
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CONTACTE  

str. Vinzavodscaia 1, or. Comrat
Republica Moldova
Tel.: (+373) 69 113 230
vinacomrata@inbox.ru
www.vinuridecomrat.md

„Vinuri de Comrat” este cea mai veche fabrică de vinuri din sudul 
Moldovei. Deja de mai bine de 120 de ani, vinificatorii din Comrat 
transmit, din generaţie în generaţie, tradiţia de producere a 
vinurilor.

Vizita la crama „Vinuri de Comrat” este o întotdeauna o 
incursiune în istoria, tradiţiile, cultura poporului găgăuz, 
minoritate etnică din sudul ţării, și în vinurile speciale produse 
aici. În partea istorică a cramei sunt amplasate beciurile care 
găzduiesc zeci de butoaie în care vinurile se maturează și capătă 
nobleţe, aromă și un gust care cucerește instant. Tot aici, se 
regăsește și muzeul, unde se păstrează obiecte de uz casnic și 
utilaje de producţie din vremea Uniunii Sovietice. 

În funcţie de preferinţe, degustările de vinuri pot avea loc la 
subsolul clădirii complexului vinicol, ce datează încă din 1895, iar 
când e timp frumos, cele câteva foișoare din lemn din curtea 
cramei sunt gata să primească oaspeţii. Tocmai ofertele turistice 
bogate i-au adus cramei și medalia de aur „Vinul Moldovei. O 
legendă vie” pentru meritele deosebite în dezvoltarea și 
promovarea turismului vitivinicol.
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ESENŢIALE 

 Tururi ghidate și degustări 
 Beciuri
 Săli de degustare 
 Magazin de vinuri
 Sticle de vinuri cu etichetă personalizată 
 Prânz, cină 
 Show disco retro 
 Master-class de preparare a plăcintelor găgăuzești și 
a gözlemelelor

 Plimbări cu bicicleta
 Spectacol susţinut de un ansamblu naţional
 Închirierea de haine naţionale pentru sesiuni foto
 Havuzuri
 Muzeu cu obiecte de uz casnic din perioada 
sovietică

Rezervare necesară - da 
Program: luni - duminică
                  10:00 – 19:00
Perioadă: tot anul
Limbi vorbite: engleză, română, rusă 

INFORMAŢII TURISTICE

Prices: from 12 €

ATRACŢII ÎN ZONĂ 

■ Muzeul Găgăuz Naţional de Istorie și Etnografie  
(s. Beșalma)

■ Ferma de cai (or. Ceadîr-Lunga)
■ Atelier de artizanat (or. Comrat)
■ Statuia lui Lenin
■ Monumentul tanc
■ Biblioteca turcească 



CONTACTE 

s. Gavanoasa, r. Cahul
Republica Moldova
Tel.: (+373) 299 574 28; (+373) 22 240 480
vintraian-vl@mtc.md  
office@viniatraian.md
www.viniatraian.md

„Vinia Traian” a fost înfiinţată în 1975 și este situată în 
sudul Moldovei, în satul Găvănoasa, aproape de 
hotarele cu România și Ucraina. Vinăria propriu-zisă se 
află în apropiere de podgoriile sale, care sunt plantate 
pe versanţii Stepei Bugeacului și de-a lungul Valului lui 
Traian. Această zonă este considerată leagănul 
vinificaţiei nobile din regiune și se bazează pe tradiţii 
multiseculare. Aici, buchetul vinurilor îi poartă pe 
vizitatori prin istorie, unde pot descoperi cultura și 
tradiţiile locale, pot savura strugurii cultivaţi de romani 
în antichitate și pot afla despre zidurile scitice, vechi de 
cinci mii de ani, despre Valul lui Traian și despre 
evenimentele din timpul războiului ruso-turc. 

Alături de vinuri, toţi sunt invitaţi să deguste brânzeturi 
locale și bucate tradiţionale specifice pentru regiunea 
găgăuză – kavarma și sarmale. 
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ATRACŢII ÎN ZONĂ 

■ Monumentul Bătăliei de la Cahul
■ Valul lui Traian
■ Monumentul lui Voronţov

Rezervare necesară – da
Program: luni-duminică
                  11:00-17:00
Perioadă: tot anul
Limbi vorbite: engleză, rusă

INFORMAŢII TURISTICE

ESENŢIALE 

 Beciuri
 Tururi ghidate și degustări
 Săli de degustare
 Magazin de vinuri
 Conferinţe, seminare
 Prânz, cină
 Muzică folclorică, instrumentală

Preţuri: de la 4 €
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Regiunea IGP Valul lui Traian



Cetatea Soroca a fost construită în secolului al XV-lea și este singura cetate din Moldova care a supravieţuit intactă 
până în prezent. Este cunoscută pentru sistemul arhitectural de fortificare: zidurile cu 5 turnuri formează o închidere 
circulară, făcând-o capabilă să reziste asediilor de artilerie grea. Cetatea Soroca este contemporană realizărilor 
Renașterii italiene și are caracteristici similare multor cetăţi din nordul Italiei (cum ar fi Castelul Caprarola și Castelul 
Del Monte). Există o mulţime de elemente prin care cetatea Soroca seamănă cu castelele Queenborough, Walmer și 
Deal din Kent, Anglia. În istoria sa, cetatea Soroca a trecut prin cele mai grele bătălii și războaie.

Cetatea Tighina, care se află pe malul râului Nistru, a fost una dintre cele 
mai puternice cetăţi ale Moldovei.  Pe parcursul anilor ‘70 și ‘80 ai secolului 
al XV-lea, Tighina a fost încorporată în Principatul Moldovei. A devenit un 
punct important pe ruta comercială a Moldovei, cunoscută și ca Drumul 
Tătăresc. Acesta lega Europa Occidentală cu Orientul prin vadul Dunării de 
la Isaccea, iar regiunile bizantine de la dreapta Dunării cu Caffa, colonia 
genoveză din Crimeea. Drumul care trecea prin Tighina era conectat cu alte 
cetăţi – Hotin, Soroca, Cetatea Albă – și cu Marea Neagră. Cetatea Tighina a 
devenit un loc important atât din punct de vedere militar, cât și civil. A 
jucat un rol important în evenimentele istorice decisive pentru Moldova, 
Rusia și Imperiul Otoman. În 1709, regele suedez Carol al XII-lea și 
hatmanul ucrainean Ivan Mazepa s-au refugiat în cetate pentru o lungă 
perioadă de timp. Potrivit legendei, carul lui Mazepa, din aur curat, este încă 
ascuns în cetatea Tighina, iar într-una dintre ascunzători s-ar păstra coroana 
lui Carol al XII-lea. Turiștii pot vizita nu numai cetatea, ci și muzeele de pe 
teritoriul său: Muzeul de Istorie a Cetăţii Tighina și Muzeul Torturii.
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DESTINAŢII TURISTICE ÎN MOLDOVA

CETATEA SOROCA

CETEATEA TIGHINA 



www.wineofmoldova.com    |     73

Rezervaţia Cultural-Naturală „Orheiul Vechi” cuprinde o serie de monumente istorice și culturale și peisaje naturale în 
defileul râului Răut. Această zonă a fost populată și parţial urbanizată în epoca paleolitică și cea neolitică. Având o 
istorie milenară, teritoriul cuprinde multe vestigii ale civilizaţiei dacice din secolele V-III î.Hr. , rămășiţele orașului 
medieval Sehr al-Cedid, construit de tătaro-mongoli în secolul al XIV-lea și „Orheiul Vechi”, construit de moldoveni în 
secolele XV-XVI. În stâncile calcaroase au fost descoperite mănăstiri creștine, chilii și inscripţii religioase lăsate în 
piatră de călugări în epoca medievală și modernă. Structura geologică a zonei este de o frumuseţe rară, versanţii 
abrupţi ajungând la înălţimi de 170-180 m. În prezent, rezervaţia este inclusă în lista candidaţilor pentru a deveni parte 
a Patrimoniului Mondial UNESCO.

REZERVAŢIA CULTURALNATURALĂ  „ORHEIUL VECHI”



Situată în satul Trebujeni, pensiunea oferă turiștilor posibilitatea de a 
descoperi farmecul vieţii de la ţară, într-un peisaj excepţional creat de 
stâncile Rezervaţiei Cultural-Naturale „Orheiul Vechi”. Gazdele oferă 
cazare rustică, bucătărie tradiţională și produse ecologice cultivate în 
gospodărie. În timpul pauzelor dintre mesele bogate, oaspeţii pot alege 
dintr-o serie de activităţi potrivite pentru toate vârstele: plimbări cu barca 
pe râu, pescuit și excursii spre cele mai pitorești locuri ale rezervaţiei. 
Pensiunea dispune de o cameră triplă și de două camere duble. 
Contacte
s. Trebujeni, r. Orhei; (+373) 69 610 260
info@pensiuneorhei.com 

CASA DE SUB STÂNCĂ

Taxe cazare: de la 23 € (dejun inclus)

Prânz/cină: De la 8 €

Situată în satul Trebujeni, „Vila Roz” este locul perfect pentru a vă 
relaxa în vacanţă, savurând mirosul sutelor de trandafiri care înfloresc 
în grădina gazdei. Oaspeţii se pot răcori la piscina în aer liber, să facă 
grătar sau să se plimbe cu bicicletele. „Vila Roz” oferă cazare pe tot 
parcursul anului și dispune de două case de oaspeţi cu 6 camere (2, 3 și 
6 locuri). Călătorii aventurieri pot opta pentru camping în grădina 
pensiunii, cu acces la terasă, două băi moderne și chiar corturi de 
închiriat. Gazda este o bucătăreasă talentată și oferă masterclass-uri, 
unde oaspeţii pot învăţa să prepare bucatele tradiţionale.
Contacte
s. Trebujeni, r. Orhei; (+373) 60 165 777
info@vilaroz.com; www.vilaroz.com

VILA ROZ

Taxe cazare: de la 20 € (dejun inclus)

Prânz/cină: De la 7 €
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„Casa Verde” este un refugiu în inima stâncilor Rezervaţiei 
Cultural-Naturale „Orheiul Vechi”, în satul Trebujeni. Atmosfera rustică, 
frumuseţea naturii și ospitalitatea gazdelor garantează momente de liniște 
spirituală și meditaţie. „Casa Verde” este o pensiune cu 9 camere, două 
terase de vară/iarnă și un meniu cu mâncăruri tradiţionale delicioase, ale 
căror reţete au fost transmise din generaţie în generaţie în familia Buzilă. 
Oaspeţii pot alege din cele 6 excursii locale ghidate de gazdele pensiunii. 
Serile la „Casa Verde” sunt muzicale, datorită ansamblului folcloric local, 
care bucură vizitatorii cu doine și hore tradiţionale.
Contacte
s. Trebujeni, r. Orhei; (+373) 79 270 371; +(373) 69 282 310
www.pensiuneorheivechi.net

CASA VERDE

Taxe cazare: de la 24 €

Prânz/cină: De la 8 €

Situată pe malul râului Răut, „Casa din Luncă” este o oază de relaxare, 
care oferă oaspeţilor posibilitatea de a admira o priveliște unică din 
curte: râul care se îmbină armonios cu stâncile „Orheiului Vechi”. 
Oaspeţii pot să se înfrupte din bucătăria tradiţională locală, cum ar fi 
mămăliga cu friptură și brânză, însoţită de vinul savuros din pivniţa 
casei. Vizitatorii pot participa la masterclass-uri de dansuri populare, 
excursii cu barca sau căruţa. Pensiunea dispune de 3 camere duble, 
amenajate cu gust în stil tradiţional, un restaurant cu capacitatea de 
100 de persoane și o terasă spaţioasă, perfectă pentru a savura deliciile 
gastronomice. Principala atracţie în timpul verii este piscina.
Contacte
s. Trebujeni, r. Orhei; (+373) 79 455 100
info@casadinlunca.com; www.casadinlunca.com

CASA DIN LUNCĂ

Taxe cazare: de la 39 € (3 mese incluse)

Prânz/cină: De la 7 €
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„Eco Vila” este alegerea perfectă pentru cei care își doresc să se deconecteze 
de orașul aglomerat și să-și „reîncarce bateriile” în mijlocul naturii. Pensiunea 
este situată în satul Ivancea, raionul Orhei, la 40 km de Chișinău, într-un parc 
cu o mare varietate de flori de vară, înconjurată de copaci, precum salcâmi, 
stejari și specii rare. Aceasta oferă servicii confortabile de tip all-inclusive: 
cazare, masă, saună, SPA, piscină și parcare. „Eco Vila” dispune de 8 cabane 
din lemn situate pe malul lacului. Acestea sunt decorate în stil rustic și dotate 
cu baie, accesorii pentru igiena personală, frigider, TV și aer condiţionat. 
Restaurantul servește bucate tradiţionale moldovenești delicioase. Turiștii au 
ocazia să se relaxeze în leagănul din grădină, să pescuiască sau să joace volei.
Contacte
s. Ivancea, r. Orhei; (+373) 60 120 220
ecovila@mail.ru; www.ecovila.md

ECO VILA

Taxe cazare: de la 20 € 

Prânz/cină: 10 €

„Eco Resort Butuceni” se află chiar în inima „Orheiului Vechi”, în satul 
Butuceni. Este înconjurată de frumoasele dealuri stâncoase, câmpuri 
verzi, peșteri și mănăstirea rupestră – toate situate în valea râului Răut. 
Pensiunea este renumită pentru stilul său rustic, bucătăria apetisantă, 
vinul moldovenesc și divertismentul original pentru vizitatori. „Eco 
Resort Butuceni” are 19 camere în stil tradiţional cu toate comodităţile, 
inclusiv o piscină, SPA, terasă și parcare. Turiștii pot participa la 
masterclass-uri de preparare a mustului, mulsul vacilor și caprelor, dar 
pot prepara chiar și propriile brânzeturi. Pensiunea este inclusă în 
reţeaua internaţională de turism „CerTour”, iar din anul 2015 găzduiește 
anual cel mai mare spectacol de operă în aer liber „DescOperă”.
Contacte
s. Butuceni, r. Orhei; (+373) 79 617 870
ecoresortbutuceni@gmail.com; www.pensiuneabutuceni.md

ECO RESORT BUTUCENI

Taxe cazare: de la 30 € (dejun inclus)

Prânz/cină: De la 8 €
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Mănăstirea Ţipova este situată deasupra râului Nistru, la aproximativ 
100 km nord de orașul Chișinău, la 40 km de orașul Rezina și la 45 km 
de orașul Orhei. Este una dintre cele mai frumoase mănăstiri din 
Moldova și cuprinde trei complexe monahale sculptate în stâncă. 
Primul complex este alcătuit din mai multe chilii și o biserică dedicată 
„Înălţării Crucii Sfinte”, care datează din secolele XI-XII. Biserica 
dedicată „Sfântului Nicolae” este centrul celui de-al doilea complex 
monastic, fondat în secolul al XIV-lea. Cel mai mare grup de chilii este 
situat în jurul bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, care datează din 
secolele XVI-XVIII. Aici, de-a lungul malurilor Nistrului, au fost 
descoperite sute de monumente istorice și culturale antice. Zona este 
unică datorită diversităţii sale arheologice: sate și orașe antice, castele, 
biserici, schituri și cimitire sunt săpate în malul abrupt.

Mănăstirea Căpriana este dedicată „Adormirii Maicii Domnului”. Este 
situată în satul Căpriana, la 36 km nord-vest de orașul Chișinău și la 16 
km de Strășeni, fiind una dintre cele mai vechi mănăstiri din Basarabia. 
Prima atestare documentară a bisericii datează din 1420. Având statut 
de mănăstire regală, câţiva domnitori ai Moldovei au îngrijit de 
proprietatea monahală. Mănăstirea, construită la început din lemn, a 
avut de suferit din cauza numeroaselor invazii ale tătarilor și turcilor. 
Ștefan cel Mare a fost ctitorul bisericii de piatră în 1491-1496. În epoca 
sovietică, mănăstirea Căpriana, ca și toate lăcașurile de cult ale RSS 
Moldovenească, a suferit foarte mult, bunurile sale fiind transferate în 
proprietatea statului. În 1962 a fost închisă și devastată. Abia în 1989, 
când a început mișcarea de eliberare naţională a Moldovei, mănăstirea 
a fost redeschisă.

MĂNĂSTIREA ŢIPOVA

MĂNĂSTIREA CĂPRIANA 
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Mănăstirea Saharna se află la 8 km distanţă de orașul Rezina, la 60 km 
de Orhei și 110 km de Chișinău. Complexul monastic este o rezervaţie 
naturală cu suprafaţa de 670 ha, aflată sub protecţia statului. Iniţial, 
complexul monastic era constituit dintr-un mic schit – Horodiște, și un 
mic templu de piatră, închinat „Bunei Vestiri”. În 1776, călugărul 
Vortolomeu Crungul împreună cu alţi călugări au venit din Rusia și s-au 
instalat în complex. Ei au reparat templul și chiliile. În 1863, în vremea 
stareţului Serafim, au fost construite un alt templu de iarnă și o serie de 
celule, având hramul „Maicii Domnului Fecioara Maria”. Recent a fost 
renovată și au fost pictate noi fresce. Saharna este, de asemenea, 
renumită pentru cele 22 de cascade din zonă. Una dintre cele mai 
frumoase este foarte aproape de mănăstire, are înălţimea de 10 metri și 
formează o piscină adâncă, numită „Groapa ţiganului”.

Mănăstirea Hâncu, dedicată „Sfintei Cuvioase Paraschiva”, este situată 
la aproximativ 70 km vest de orașul Chișinău și la 32 km de orașul 
Strășeni. În 1678, un nou sanctuar își deschidea ușile, purtând numele 
protectoarei Moldovei – Sfânta Paraschiva. Ctitorul mănăstirii este 
considerat boierul moldovean Mihalcea Hâncu. În 1817 în cadrul 
mănăstirii a fost construită o biserică de lemn. Avea un iconostas din 
lemn, decorat cu flori aurite. Zidurile din interiorul bisericii au fost 
decorate cu numeroase icoane frumoase, opt dintre acestea fiind 
pictate pe lemn și aurite. Hâncu a fost prima așezare monahală a 
Basarabiei unde s-a introdus oficial viaţa de obște în anii 1820-1822.

MĂNĂSTIREA SAHARNA 

MĂNĂSTIREA HÂNCU 
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Mănăstirea Curchi, dedicată „Nașterii Maicii Domnului”, este situată în 
satul Curchi, raionul Orhei, la 12 km de orașul Orhei și la 55 km de 
orașul Chișinău. Mănăstirea are un bogat trecut religios și cultural, de 
peste două secole. A fost ridicată în 1773-1775 și a devenit una dintre 
cele mai bogate, mai frumoase și mai mari mănăstiri din Moldova. Mai 
multe biserici au fost construite în incinta mănăstirii: „Sf. Dimitrie”, o 
biserică de lemn construită în 1775 de Ioan Curchi; „Nașterea 
Domnului”, o biserică de piatră construită în 1810; biserica de iarnă „Sf. 
Dimitrie”, construită în 1844; biserica de vară „Nașterea Domnului”, 
construită în 1872; și biserica de iarnă „Sf. Nicolae” (neterminată), 
construită în 1936-1939. Biserica principală a mănăstirii, Catedrala 
„Nașterea Domnului” (1872), a fost construită în stil baroc, fiind 
inspirată de biserica „Sf. Andrei” din Kiev și proiectată de arhitectul 
italian Bartolomeo Rastrelli. Catedrala are cea mai înaltă cupolă din 
Moldova, ridicându-se la o înălţime de 57 de metri.

Mănăstirea Noul Neamţ este o mănăstire ortodoxă situată pe malul 
râului Nistru, la circa 105 km est de Chișinău, la 30 km de orașul 
Căușeni și la 20 km de orașul Tiraspol. Mănăstirea a fost înfiinţată în 
1861, când mai mulţi călugări din mănăstirea Neamţ au părăsit-o și au 
fondat Noul Neamţ la Chiţcani. Înfiinţarea noii mănăstiri a fost un act 
de protest împotriva măsurilor luate în Principatele Unite ale României 
de a confisca proprietăţile mănăstirilor și de a interzice folosirea limbii 
slavone. La 16 mai 1962 autorităţile sovietice au închis mănăstirea, iar 
edificiul a devenit spital. Biserica mănăstirii a fost redeschisă în 1989, 
urmată în 1991 de școala de limbă română pentru preoţii ortodocși.

MĂNĂSTIREA CURCHI 

MĂNĂSTIREA NOUL NEAMŢ



1. Carpe Diem Wine Shop & Bar

str. Columna 136, 3A, Chişinău
Telefon: +373 22 84 48 46, 
                 +373 79 978 818
www.wineshop.md
facebook.com/Carpe.Diem.WineShop.Bar 

2. Embargo

str. A. Puşkin 56, Chişinău
Telefon: +373 60 300 299
facebook.com/embargowine

3. Vinoteca Wine.md

str. A. Puşkin 15, Chişinău
Telefon: +373 22 80 87 05, 
                 +373 60 137 788, 
                 +373 69 055 724
www.wine.md
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WINE BARURI

4. Taste of Blu Wine House & Shop

str. Mitropolit Varlaam 77, Chişinău
(Hotelul Radisson Blu)
Telefon: +373 60 290 200
facebook.com/bluwinehouse

5. Invino

bd. M.G. Bănulescu-Bodoni 41, 
Chişinău
Telefon: +373 22 909 944
www.invino.md

6. Di & Vino

str. Liviu Deleanu 3/5, Chişinău
Telefon: +373 79 120 109
facebook.com/DiVinoWineShop
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7. Wine Gogh

str. A. Puşkin 35, Chişinău
Telefon: +373 78 558 999
facebook.com/winegoghmd

8. AVA 1727 Wine Bar & Restaurant

str. Vlaicu Pârcalab 43, Chişinău
Telefon: +373 60 601 727
facebook.com/AVA1727Restaurant

9. Purcari Wine Bar

str. Calea Ieşilor 7B, Chişinău
Telefon: +373 69 270 626
facebook.com/PurcariWineBar

10. Magazinul CRICOVA

str. A. Șciusev 96, Chişinău
Telefon: +373 22 220 377
www.cricovavin.md
facebook.com/MagazinCricova

11.  Decanter Wine Shop&Cafe

str. A. Şciusev 101, Chișinău
Telefon: +373 60 061 010
facebook.com/pg/decanter.wine.shop.cafe

12.  Tasting Room WineMd

str. A. Șciusev  62, Chişinău
Telefon: +373  60 606 688
facebook.com/TastingRoomWineMD
www.wine.md



1. Poiana Wineshop & Tasting

bd. Ștefan cel Mare  148, Chișinău
Telefon: +373 67 199 108
facebook.com/poianawineshopandtasting

2. Casa Dacă Wine Bar

bd. M. G. Bănulescu Bodoni 17, Chișinău
Telefon: +373 78 336 336
facebook.com/CasaDacaBoutiqueHotel

3. Fautor

str. Petru Movilă  23/2, Chişinău
Telefon: +373 22 235 656
www.fautor.wine

82     |     GHIDUL ENOTURISTIC 

WINE SHOPS

4. Radisson Blu 

str. Mitropolit Varlaam 77, Chişinău
(Hotelul Radisson Blu)
Telefon: +373 60 290 200
facebook.com/bluwinehouse

5. Vin Expert Market

bd. Ștefan cel Mare 184, Chişinău
Telefon: +373 69 269 501
facebook.com/VinExpertMarket

6. Gitana Winery

str. Alexandru Vlahuţa 6, Chişinău
Telefon: +373 69 123 563
www.gitana.md
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7. Vinuri de Comrat

str. A. Russo 6, ap.1, Chişinău
Telefon: +373 69 113 230
facebook.com/vinuridecomrat
www.vinuridecomrat.md

8. Vinuri Ialoveni

str. Vasile Alecsandri 66, Chişinău
Telefon: +373 22 273 734
facebook.com/vinariaialoveni

9. „Magia Divinului” Barza Albă

bd. M. G. Bănulescu Bodoni 47, Chișinău
Telefon: +373 22 221 870
facebook.com/magia.divinului.chisinau

10. Călărași Divin

str. Armenească 44/2, Chișinău 
Telefon: +373 22 260 772
www.divin.md
facebook.com/divin.md

11.  Vinurile Moldovei

bd. Ștefan cel Mare 126, Chișinău
Telefon: +373 69 448 400
facebook.com/vinurilemoldovei

12.  Arta Vinului

str. Calea Moșilor 24, Chişinău
Telefon: +373 22 944 031
facebook.com/ArtaVin
www.wine.md
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URGENŢE
Numărul de telefon naţional unic pentru urgenţe: 112

TAXI 

Serviciul de taxi este cea mai convenabilă și relativ 
ieftină metodă de călătorie pentru vizitatorii 
Chișinăului. În limitele orașului vă va costa aproximativ 
50-70 lei (3-5 €). O călătorie până la aeroport și în afara 
orașului va fi plătită per km. Puteţi chema un taxi 
folosind o aplicaţie telefonică – iTaxi Chișinău, Yandex 
Taxi Chișinău – sau sunând la unul dintre numerele 
următoare:

14002; 14111; 14428; 14100; 14333; 14747; 14499; 14555; 
14911; 14101; 14000; 14110; 14250; 14441; 14444; 14005; 
14554; 14800; 14004; 14120; 14222; 14006; 14090; 
14442; 14007; 14098; 14448; 14008; 14999; 14474; 
14545; 14700; 14777.

Puteţi solicita, de asemenea, angajaţilor hotelului să vă 
ajute cu serviciile de taxi.

TROLEIBUZE
O reţea mare de troleibuze operează ca transport public 
în interiorul orașului. Troleibuzele sunt disponibile între 
orele 05:00 și 01:00. În Chișinău funcţionează zilnic 320 
de unităţi. Un bilet la troleibuz costă 2 lei (0,11 €). Este 
cea mai ieftină metodă de transport în municipiul 
Chișinău.

AUTOBUZE
În municipiul Chișinău funcţionează 29 de linii de 
autobuze. Fiecare staţie de transport public afișează un 
program pentru autobuze și troleibuze. Există aproximativ 
330 de staţii de transport public în municipiul Chișinău. Un 
bilet la autobuz costă 3 lei (0,16 €)

ACCES LA INTERNET 
Internetul în Moldova este unul dintre cele mai rapide și 
mai ieftine din lume. Ţara ocupă locul 3 în lume după 
acoperirea la viteză în gigabyte, aproximativ 90% din 
populaţie având opţiunea de a se conecta la un asemenea 
serviciu. Infrastructura generală este bine dezvoltată, ceea 
ce permite utilizatorilor să beneficieze de servicii de 
calitate în întreaga ţară.

 
ELECTRICITATEA
În Moldova prizele electrice sunt de tip C și F. Tensiunea 
standard este de 220 V, iar frecvenţa standard este de 50 Hz.

ORA OFICIALĂ
Moldova se află în fusul orar al Europei de Est (Eastern 
European Time Zone):

GMT/UTC +2h – ora standard

GMT/UTC +3h – ora oficială de vară

 
VALUTA OFICIALĂ ȘI CURSUL VALUTAR
Moneda oficială a Moldovei este leul moldovenesc 
(MDL). Un leu este măsurat în 100 de bani. Cursul oficial 
de schimb fluctuează zilnic, în funcţie de piaţa valutară. 
Valuta străină poate fi schimbată în lei moldovenești la 
bănci sau birouri de schimb valutar licenţiate. Cardurile 
bancare sunt acceptate în majoritatea hotelurilor și 
magazinelor. Pentru cursul oficial de schimb vizitaţi 
www.bnm.md

RESTRICŢII BĂNEȘTI LA INTRARE/IEȘIRE
Maxim 10.000 € sau suma echivalentă.

INFORMAŢII GENERALE DESPRE REPUBLICA MOLDOVA





OFICIUL NAŢIONAL 
AL VIEI ȘI VINULUI, 

PROMOTORUL 
SECTORULUI VINICOL 

  

Oficiul Naţional al Viei și Vinului (ONVV) este 
principala instituţie care gestionează sectorul vinicol 
în Republica Moldova. Această entitate activează în 

cadrul unui parteneriat public-privat, creat cu 
susţinerea guvernului, ca urmare a reformelor din 

sector realizate pentru depășirea provocărilor interne 
și externe.

Scopul ONVV este să dezvolte și să implementeze 
politicile de stat în sectorul vinicol, inclusiv în 

cultivarea viţei-de-vie și a strugurilor, precum și 
promovarea vinurilor de calitate sub brandul naţional 
de ţară „Vinul Moldovei. O legendă vie”. De asemenea, 

instituţia gestionează producţia vinurilor cu IGP și 
DOP și furnizează asistenţă tehnică și consultanţă 

industriei vinicole din Moldova.

În scurta perioadă de la fondare, ONVV s-a impus 
drept expertul nr. 1 în sectorul vinicol din Moldova. 

Acesta a contribuit direct la reformarea cadrului legal 
relevant și servește drept o platformă comună pentru 
promovarea și comercializarea vinului moldovenesc.

 

Adresa: str. Mitropolit Dosoftei 126, Chișinău, 
MD-2012, Republica Moldova 

Tel.: (+373) 22 105 560; Fax: (+373) 22 105 561 
Email: office@wineofmoldova.com

Pagină web: www.wineofmoldova.com 
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