
Informaţie  
privind aprecierea calităţii a divinurilor şi brandy prelevate din reţeaua de 

comerţ a Republicii Moldova 
 

În perioada 27-31 octombrie 2011 Inspectoratul de Stat pentru 
Supravegherea Producţiei Alcoolice, în conformitate cu prevederile 
Regulamentului său de activitate aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 249 din 11 
aprilie 2001, a prelevat din reţeaua de comerţ producţie alcoolică (brandy şi divin) 
fabricată de către producătorii autohtoni cu scopul aprecierii organoleptice.  

Prelevarea mostrelor a fost efectuată de la depozitele specializate care sunt 
distribuitori exclusivi ale producătorilor autohtoni: 

 
SRL „Kvint-Plus” (mun. Chişinău, str. Alba-Iulia, 190/1) distribuitorul 

exclusiv al FVCT „Kvint” – 1 brandy, divin de 3, 5, 6, 8, 9 şi 10 ani;  
  
SRL „Romatim” (mun. Chişinău, str. Calea Moşilor, 24) distribuitorul 

exclusiv al SA „Ungheni-Vin” – 1 brandy, divin 3 şi 5 ani; SA „Romaneşti” – 
divin de 3, 4 şi 5 ani; SA „Vinăria Bardar” – 2 brandy, divin de 3, 4, 5 şi 7 ani; 
SRL „Vinăria Bostavan” – divin de 3, 5 şi 7 ani; 

 
SRL „Gurvit” (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare,) magazinul specializat 

al ÎM „Călăraşi-Divin” – 1 brandy, divin de 3, 5, 7 şi 10 ani; 
  
SRL „Repost-Com” (mun. Chişinău, str. Voluntarilor, 15) distribuitorul 

exclusiv al ÎM „Vismos” SA – 1 brandy, divin de 3, 5 şi 7 ani; 
 
SRL „Ronde-Bosse Marketing” (mun. Chişinău, com. Grătieşti) 

distribuitorul exclusiv al SRL „Moldavschii Standart” – divin de 3, 5 şi 7 ani; 
 
SRL „Auromex-Prim” (mun. Chişinău, str. Uzinelor, 198) distribuitor 

exclusiv al SATD „Aroma” – 1 brandy, divin de 3, 5, 7 şi 10 ani; ÎS „Barza 
Albă” SA – 1 brandy, divin de 5, 7 şi 10 ani. 

  
Pe data de 2 noiembrie 2011 la ÎS „Centrul Naţional de Verificarea Calităţii 

Producţiei Alcoolice” a fost petrecută şedinţa de lucru a Comisiei Centrale de 
Degustare privind degustaţia specializată a divinurilor şi brandy. La şedinţa 
respectivă au fost invitaţi specialiştii de la întreprinderile producătoare.   

În urma degustaţiei s-a stabilit că calitatea organoleptică a divinurilor şi 
brandy corespunde cerinţelor documentaţiei normative în vigoare. Cu note mai 
mari a fost remarcată producţia alcoolică fabricată de către întreprinderile ÎM 
„Călăraşi-Divin”, ÎS „Barza Albă” SA, SA „Vinăria Bardar” 
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