
                                              NOTĂ INFORMATIVĂ 

Tema: Ziua Națională a Vinului. 

   Sărbătoarea Ziua Națională a Vinului a fost instituită prin HG nr. 988 din 

23.07 2002 (01.08. 2002, Monitorul Oficial, nr. 110-112). Inițial a fost instituită ca 

Festivalul Vinului, ulterior, a primit statut de sărbătoare națională și a fost inclusă 

în lista respectivă cu denumirea Ziua Națională a Vinului. Astfel, în acest an, se 

desfășoară ediția cu numărul 14. 

   Evenimentul a fost instituit cu scopul de a demonstra potențialul sectorului 

vitivinicol, în special, cel de export, a familiariza consumatorul cu produsele 

autohtone, a promova vinurile noastre în exterior, a facilita contactele oamenilor de 

afaceri din domeniu, a educa consumul civilizat de produse vinicole de calitate, a 

promova valorile și tradițiile naționale ale poporului nostru, etc. 

    Evenimentul era organizat de companiile vinicole în comun cu Guvernul 

Republicii Moldova prin structurile sale și s-a desfăşurat pe două platforme: Piața 

Marii Adunări Naționale din municipiul Chișinău și la CIE „Moldexpo”, cît și în 

majoritatea raioanelor viticole ale țării. De regulă participau majoritatea 

companiilor din sector (în mediu – 45-50), cu implicarea masivă a colectivelor 

artistice și interpreților, meșterilor populari, unităților de alimentație publică, etc. 

   Anual, pentru rezultate extraordinare în activitatea economico-financiară și 

implicarea socială, prin o hotărâre ad-hoc a Guvernului, se decerna Marele Premiu 

cu înmânarea diplomei și figurinei speciale. Lista laureaților Marelui premiu pe ani 

se anexează. 

    Sărbătoarea a devenit între timp foarte populară în țară și peste hotare, a 

contribuit hotărîtor la creșterea spectaculoasă a fluxului de turiști străini, sistemul 

hotelier și restoratorii și-au sporit veniturile, țara a devenit mai cunoscută și 

apreciată pe plan extern. 

   Pentru anul 2015 pentru decernarea Marelui Premiu a fost nominalizată 

compania vinicolă ASCONI SRL. Compania a fost fondată de către dl Anatolie 

Sîrbu la 10.10.1994. Fabrica de procesare este amplasată în s. Puhoi, r-l Ialoveni. 

Compania dispune de o plantație de viță de vie proprie lângă s. Geamăna, r-l 

Anenii Noi. Plantația măsoară 635 ha, cu următoarea componență sortimentală: 

cabernet Sauvignon, Merlot, Saperavi, Chardonnay, Sauvignon Blanc, grupul 

Muscat, Alibernet, Bianca. 

   Pînă în 1998 compania se ocupa, în special, de vinuri efervescente, ulterior 

– de vinuri liniștite de soi de un larg asortiment. 



   Din  1999 SRL „Asconi” este într-un proces de creștere rapidă, datorită 

produselor sale de calitate, vânzărilor eficiente, achizițiilor strategice reușite. 

Fabrica și plantația sunt amplasate în regiunea vitivinicolă Codru. 

În cadrul companie  activează 227 angajaţi, în 2014 a transferat la bugetul de 

stat impozite şi taxe în sumă de 1,3 mil lei, nu ara datorii către buget, şi şi-au 

onorat integral obligațiunile faţă de Fondul viei şi vinului. 

   În toată perioada de activitate obiectivul principal al managementului și 

colaboratorii companiei s-au axat pe modernizare și eficientizare. Datorită 

investițiilor masive regulate, unitatea de procesare ester înzestrată cu utilaje 

performante ale celor mai renumite firme mondiale, inclusiv, 4 linii de procesare a 

strugurilor, 3 prese cu vid, 1 presă pneumatică, 72 cisterne de fermentare cu 

control al temperaturii, cu capacitatea 3mii dal fiecare, 63 vase tehnologice de 

diferită capacitate, astfel unitatea are o capacitate de procesare de 10 mii tone 

struguri și de producere a 700 mii dal vinuri pe sezon. În 2011 a fost inaugurată o 

nouă linie de îmbuteliere și etichetare modernă cu capacitatea 6000 sticle/oră. În 

același an „Asconi” SRL devine membru al regiunii delimitate Codru. 

   Din investițiile de ultimă oră, în 2013 a fost dată în exploatare secția nouă 

de cupajare și tratare a vinului cu 38 cisterne inox a căte 300 dal, concentrator de 

must, instalație de schimb ionic FREE K, fapt ce permite de a produce până la 1,25 

mil sticle standard de vin lunar (15 mil sticle anual), devenind astfel una din cele 

mai moderne și performante companii vinicole din Moldova, dar și din regiune. 

   Compania ASCONI este autoarea unei istorii de succes privind colaborarea 

cu proiectul Filiera Vinului (istoria colaborării se anexează). 

    Anexe 2 file. 

 

   Șef Direcție                                                                 Petru Avasiloaie 

  

 

Ex. Iu. Mudrea, tel. 210 319. 



Istorii de succes Asconi Filiera Vinului 

Compania Asconi a investit 7,3 milioane euro , dintre care 3,7 milioane au venit 

din partea BEI. Cu aceşti bani s-au plantat 135 de hectare de viţă-de -vie de mai 

multe soiuri, s-a procurat tehnică agricolă performantă şi s-a modernizat procesul 

de vinificaţie . 

La doar 35 km Sud de Chișinău, găsiţi satul Puhoi, o așezare cu tradiţii istorice 

în vinificaţie. Compania ASCONI a plantat peste 600 ha viţă de vie în preajma 

satului Geamăna, raionul Anenii Noi. Soiurile cultivate aici sunt Merlot, Cabernet - 

Sauvignon, Sauvignon Blanc, Chardonnay și Muscat Otonel. Viile se află la doar 

8-10 km de vinărie. 

Compania „Asconi”, fondată în anul 1994, a fost printre primii beneficiari ai 

programului. În 2006 şi-a reorientat exporturile către ţările din Europa, Asia şi 

Africa în detrimentul celor din fosta Uniune Sovietică. Categoric, accentele 

urmau a fi schimbate, calitate in detrimentul cantităţii? Desigur! Compania a 

investit 7,3 milioane euro, dintre care 3,7 milioane au venit din partea BEI. 

Cu aceşti bani s-au plantat 135 de hectare de viţă-de-vie de mai multe soiuri, s-a 

procurat tehnică agricolă performantă şi s-a modernizat procesul de vinificaţie.  

Andrei SÎRBU – Manager Compania „Asconi”: “Am investit în tehnica pentru 

viticultură, am cumpărat tractoare, stropitoare, cultivatoare și alte utilaje care vor 

spori eficienţa producţiei. Apelăm la metode moderne, mecanizate în 

detrimentul aplicării muncii manuale a cărei costuri sunt considerabil mai mari 

decât cele ale mecanizării”. Creditele acordate prin intermediul Filierei 

Vinului sunt mai avantajoase pentru că dobânda este mai mică, perioada de graţie e 

mare de până la 4 ani şi termenul de creditare de maximum 10 ani. Prin 

intermediul programului au fost obţinute scutiri esenţiale la plată, accize, taxe 

vamale şi aplicarea TVA la cota 0 pentru achiziţiile făcute. 

Andrei SÎRBU – Manager Compania „Asconi”: “Cu acest credit am reuşit să 

modernizăm vinăria noastră, am mai cumpărat o presă pentru vin, am extins 

suprafaţa de cisterne, adică volumul de păstrare. Am mai procurat şi alte utilaje 

tehnologice pentru procesul de vinificaţie, cum ar fi concentrator, filtre, etc.” 

Datorită acestor investiţii şi meticulozităţii pentru asigurarea calităţii înalte 

a vinurilor, savurează produsele noastre consumatori din Cehia, Polonia, China, 

SUA, Israel, Lituania, ţările din Africa ș.a. Aplicăm politici orientate 

către consumator practicând preţuri flexibile și accesibile.  

Se ştie demult că din acelaşi strugure doi vinificatori obţin două vinuri diferite, 

precum şi doi sculptori din acelaşi material fac sculpturi de valoare 

artistică diferită. Compania ASCONI are şi ea secretele ei pe care le-a preluat de la 

vinificatorii din regiunea Moldovei. Vă invităm să apreciaţi limpiditatea,culoarea, 

buchetul, gustul şi tipicitatea vinurilor noastre produse conform unor tehnologii de 

ultimă oră, dar cu aplecare către tradiţii. Culoarea, buchetul pregătesc corpul, dar 

gustul completează impresia despre vin. Doar simţind gustul vinului produs de 

Asconi, puteţi aprecia calitatea lui. 



Lista  

companiilor vinicole care au fost decernate cu “Marele Premiu” 

 în anii 2002-2014 

 

 

2002 – SA „Cricova” 

2003  - SA „Barza Albă” 

2004  -  SRL „Lion Gri” 

2005 – SA „Dionysos-Mereni” 

2006 – SA „Vitis Hînceşti” 

2007 – ÎS CVC „Mileştii Mici” 

2008 – SRL „Vinăria Purcari” 

2009 – SRL „Chateau Vartely” 

2010 – SA „Migdal-P” 

2011 – SA „Romăneşti” 

2012 - SRL „Vinăria Purcari” 

2013 – SRL „ Ampelos” 

2014 – SA „ Vinăria din Vale” 

 


