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CHISINAU WINES &
SPIRITS CONTEST 
la cea de-a XXIV-a ediţie
Liviu VACARCIUC, Olga MOGÎLDEA, Simion FOIU, UASM

TEST DE DESCHIDERE
SPRE PIEŢELE VINICOLE
Cu siguranţă, Concursul Internaţional de Vinuri şi Băuturi Alcoolice de la Chişinău, organizat de Poliproject Exhibitions SRL, este unul dintre cele mai reprezentative evenimente anuale dedicate vinului. Putem vorbi chiar de o
tradiţie de succes în cadrul căreia testul susţinut de un vin
şi obţinerea unei medalii sunt un argument în favoarea
imaginii comerciale a oricărui vin. Formele de promovare
a vinului moldovenesc au devenit tematice: producătorii
prezintă vinurile pe soiuri, tipuri, regiuni în cadrul salonului de degustare Vinul & gastronomia, unde se iau în calcul
preferinţele consumatorilor cu tichet de vot, pentru turişti
se promovează intens Drumul vinului. Aceste acţiuni au
ca scop ameliorarea situaţiei existente în ramură, atragerea unor noi pieţe de desfacere, promovarea tradiţiilor, punerea la dispoziţia consumatorului a unor produse vinicole
autohtone de calitate şi competitive.
Începând cu anul 1992, concursul CHISINAU
WINES&SPIRITS CONTEST, organizat anual de Uniunea
Oenologilor din Moldova şi compania Poliproject Exhibitions SRL, deja al şaptelea an se desfăşoară sub patronatul

Organizaţiei Internaţionale a Viei şi Vinului (OIV). În total
sunt organizate 21 de concursuri de acest gen (a.2015):
18 – în Europa şi 3 – în Coreea de Sud, China şi Canada.
Spre deosebire de alte concursuri, acestea au un regulament strict dirijat care prevede: confidenţialitate absolută,
din componenţa juriului fac parte nu mai puţin de 70% de
experţi internaţionali, prezenţa a cel puţin 50% de mostre
străine, se decernează medalii la nu mai mult de 30%
din numărul probelor prezentate, prelucrarea electronică
a rezultatelor, impunerea unor cerinţe privind localul desfăşurării şi nivelul de organizare.
În acest an i-am avut în calitate de experţi pe următorii oenologi străini cu renume mondial: Mario De La
Fuente (Franţa), şeful departamentului de Viticultură,
Organizaţia Internaţională a Viei şi Vinului, comisar
OIV, Valeriu Cotea (România), Мurman Kuridze (Georgia), Miroslav Majer (Cehia), Dmitry Zenenko (Belarus),
Tariel Panahov şi Elbrus Ahmedov (Azerbaidjan), Vanda
Botnari (Rusia), Corinne Gaudron Van Beek (Olanda), Philippe Thibaud (Armenia), Dmitry Tkachenko (Ucraina),
Jozsef Kosarka (Ungaria), Georg Binder (Germania), Ekaterina Gargova (Bulgaria), Vladimir Striezenec (Slovacia),
Brigitte Leloup (Franţa), Marin Berovic (Slovenia), Javier
Carmona (Spania). Şcoala oenologică din Moldova este
reprezentată de experţi renumiţi ca: Ion Prida, Constantin Olaru, Boris Gaina, Serghei Babii, Galina Diaur, Elizaveta Breahnă, Dora Gogan, Galina Polzikova, Aurelia
Nani, Ion Graur, Vitalie Iovu, Arcadie Foşnea, Nadejda
Mardari, Mariana Biricevski, Vitalie Pronoza, Alexandru
Caraman, Ion Luca, Inga Manuilenco, Diana Rotari, Alexandra Perova.
La concurs au fost prezentate mostre de băuturi din
mai multe ţări care, conform normelor OIV, se codifică
într-o ordine concretă.

VINURI ALBE LINIŞTITE:
Vinuri de marcă din soiuri nearomatice
Vinuri de marcă din soiuri aromatice
Vinuri cu denumire de origine

VINURI ROŞII ŞI ROZE LINIŞTITE:
Vinuri de cupaj
Vinuri de calitate superioară de colecţie
Vinuri de calitate superioară

Vinuri de marcă
Vinuri cu denumire de origine

VINURI EFERVESCENTE ALBE, ROŞII ŞI ROZE:
Vinuri gazificate

Vinuri perlante şi spumoase

Vinuri spumante tradiţionale

VINURI TARI ŞI DE DESERT:
Vinuri tari şi de desert din soiuri nearomatice
Vinuri tari şi de desert din soiuri aromatice
BĂUTURI ALCOOLICE TARI:
Brandy
Balsam

Divin (cognac)
Lichior

Votcă
Etc.

__________
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Vinuri de cupaj
Vinuri de calitate superioară de colecţie
Vinuri de calitate superioară
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Companiile care doresc să ia parte la acest concurs depun o cerere de participare şi asigură livrarea mostrelor
la adresa organizatorului. Mostrele sunt plasate în huse,
fiecăreia fiindu-i aplicată fişa anonimatului. Locul de desfăşurare a concursului este Sala de conferinţe Courtyard,
hotelul Codru – local ce corespunde perfect organizării
degustărilor: în sala spaţioasă şi luminoasă sunt pregătite
mese, pe care se află pahare speciale, cupa pentru golire,
apă şi franzelă franţuzească. Vinurile sunt servite la temperatura recomandată.
Prestigiul concursului de degustare rezidă în mai mulţi
factori, cel de bază fiind profesionalismul înalt şi obiectivitatea juriului. Comisia de degustare împreună cu experţii
din străinătate asigură obiectivitatea notelor şi a premiilor obţinute. Toţi degustătorii sunt repartizaţi în comisii,
având în frunte un preşedinte. Membrii unei comisii comunică doar atunci când are loc degustarea primei mostre de antrenament (aceasta nu se înscrie în rândul celor
participante). În continuare mostrele se testează în mod
individual.
Degustătorul nu cunoaşte nici producătorul, nici ţara,
nici soiul de struguri. Notele indicate în listele cu rezultatele degustării sunt introduse în calculator, pentru a
putea fi apreciate de un program special. În conformitate
cu regulamentul, se premiază (medalii de bronz, argint
şi aur şi Grand Prix) nu mai mult de 30% din mostrele
participante. La sfârşitul degustării anonime se predau
listele completate cu rezultatele indicate. Doar atunci

degustătorii pot afla denumirea vinurilor şi a băuturilor
spirtoase şi mai pot gusta a doua oară din mostre, făcând
schimb de impresii. La deschiderea probelor pot participa
doar reprezentanţii întreprinderilor care s-au înscris în
concurs. Luând în considerare faptul că o mare parte din
produsele vinicole din Moldova este exportată anume în
ţările a căror reprezentanţi fac parte din comisia de jurizare, apare o oportunitate unică de a afla o părere despre
propriul vin!
REZULTATELE OBŢINUTE LA CONCURS
Principalele date statistice ale concursului de la Chişinău sunt: în a. 2014 au participat 62 de companii din 12
ţări (33 din MD şi 29 străine), în a. 2015 – 65 de companii
din 14 ţări (40 din MD şi 25 străine). Numărul mostrelor
prezentate în ultimii ani:
2014

%

2015

%

Moldova

154

56

172

67

Alte ţări

121

44

86

33

În ultimii doi ani, cele mai multe medalii au revenit
companiilor vinicole din Moldova, numărul lor majorându-se de la 21 la 32, alături de Marea medalie de aur şi
Grand Prix.

ANUL 2014
MAREA
MEDALIE DE AUR

1

Moldova – 1

MEDALIE DE AUR

36

Moldova – 2, Cehia – 6, Slovacia – 3, România – 2, Armenia – 1,
Italia – 1, Belarus – 1, Rusia – 1

MEDALIE DE ARGINT

48

Moldova – 23, România – 12, Slovacia – 4, Georgia – 3,
Azerbaidjan – 2, Cehia – 1, Rusia – 1, Cipru – 1, Turcia – 1

TOTAL MEDALII

85

MOLDOVA

45

53%

ALTE ŢĂRI

40

47%

GRAND PRIX

1

Moldova – 1

MAREA MEDALIE DE AUR

3

Moldova – 1, Slovenia – 1, Armenia – 1

MEDALIE DE AUR

45

ANUL 2015

MEDALIE DE ARGINT

29

TOTAL MEDALII

78

MOLDOVA
ALTE STATE

53
25

Moldova – 32, Cehia – 3, Slovacia – 5, Slovenia – 1, România – 3,
Belarus – 1
Moldova – 19, România – 4, Slovacia – 3, Cehia – 1, Cipru – 1,
Germania – 1
68%
32%
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Fig.1. Grand Prix -2015 este în mâna ingineruluişef Sergiu Babii, Barza Albă SA

Fig. 2. Cea mai mare „roadă” de medalii pentru
vinurile de calitate pleacă la Comrat, o bucurie
mare pentru directorul Andrei Hmelevschi

După cum observăm, în aceşti ani calitatea mostrelor a fost extrem de înaltă şi au obţinut note mari, astfel că medalii de bronz
nici nu s-au decernat. Apropo, de note: cei care pretind medalii de
aur trebuie să întrunească o medie mai mare de 86 de puncte din
100 posibile, în unele cazuri – cu 88 de puncte pot fi obţinute doar
medalii de bronz, ţinându-se cont de tandemul vinurilor unicale.
Viaţa degustătorului este departe de a fi una distractiv-exotică,
precum îşi imaginează unii. Ei trăiesc clipe mai aproape de austeritate, departe de spiritul boem. Dar cine nu a visat la povestea paradisului – profesia degustării zecilor de soiuri, a sutelor de tipuri,
culori, care mai de care pline de buchet şi arome exotice ale naturii. Jurizările le fac membrii comisiilor de concurs, care pot testa
până la câteva sute de vinuri pe zi, iar în câţiva ani numărul mostrelor încercate vor atinge cifra de zeci de mii. Fiecare vin trebuie
apropiat, înţeles, cunoscut şi memorat. Inhalarea percepe din prima
senzaţie aroma vinului, la atingerea limbii se percep alte nuanţe,
iar cu bolta palatină şi cu aerul exhalat pe nas se mai completează
impresia deplină a calităţii. Poezia bolţii senzoriale înseamnă „călugăria” fără tutun, fără condimente şi gustări speciale, cu odihnă,
plimbări în aer liber şi muncă de antrenare de luni întregi, protejare
de frig, fără abuzul paharului, respectând maxima: „Vinum sano in
corpore sano”.
Să înveţi a alege un vin în funcţie de gastronomie, timp şi de
caz nu-i altceva decât un efort spre a înţelege ce spune acel vin, să
ştii a-l asculta, a concluziona şi abia atunci intri în albia artei unde
maestru este un degustător.
Făcând un bilanţ succint al rezultatelor obţinute în ultimii ani
de vinurile noastre – (tab.1, 2, 3), ajungem la concluzia că Moldova
dispune de un mare potenţial pentru a-şi menţine exporturile pe
piaţa mondială. Aceste medalii au fost cucerite într-o competiţie
acerbă şi loială.
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Fig. 3. Cea mai mare delegaţie, Slovacia – cu numeroase medalii şi diplome pentru vinurile lor de calitate
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Tabelul 1

Laureaţii medaliilor de aur la concursul Chisinau Wines & Spirits Contest
din ultimii 6 ani
2010


viniﬁcaţie

2011

Acorex Wine Holding SA

Fautor SRL

Aroma SA

2012
Alianţa-Vin SRL

2013

2014

2015

Barza Albă SA

Barza Albă SA

Barza Albă SA

Acorex Wine Holding SA Călăraşi divin SA

Fautor SRL

Berhord vin SRL

Basarabia-LwinInvest SRL

Chateau Vartely SRL

ÎM Călăraşi Divin SA

Fautor SRL

Suvorov Vin SRL

Călăraşi Divin SA

Berhord Vin SRL

Vinuri de Comrat SA

ÎM Vinăria Purcari SRL

Jemciujina SRL

Renaissance-Perfect SRL

Chateau Vartely SRL

Chateau Vartely SRL

Jemciujina SRL

Vinăria Purcari SRL IM Lion Gri SRL

Colusvin SRL

Crama Domnească SRL

Mezalimpe SRL

Vismos SA

ÎM Călăraşi Divin SA

CVSM Vismos SA

Cricova SA

ЗАО Kvint

Vinăria Purcari SRL

DK-Intertrade SRL

Fautor SRL

Jemciujina SRL

Fautor SRL.

Kazayak-Vin SRL

Lion Gri SRL

Kvint Tiraspol

Kvint

Mold-Nord SRL

Lion Gri SRL

Lion Gri SRL

Vinuri de Comrat SA

Vinaria Traian SA

Maurt SRL

Vinuri de Comrat SA

Renaissance-Perfect SRL
Suvorov-Vin SRL
Vinăria din Vale SA
Vinia Denovi SRL
Vinuri de Comrat SA
Vismos SA
Zernoﬀ SRL
Zgurean Winery
Букет Mолдавии
Tabelul 2

Laureaţii medaliilor de argint la concursul Chisinau Wines & Spirits Contest
din ultimii 6 ani
2010
Agrovin Bulboaca SA
Ampelos SRL
Aroma SA
Asconi SRL
Chateau Vartely SRL
Cricova SA
Fautor SRL
Imperial Vin SA
Lion Gri SRL
Romaneşti SA
Sălcuţa SRL.
SC Nis-Struguraş SRL
Vs-Export SRL

2011
Acorex Wine Holding SA
Ampelos SRL
Basarabia-LwinInvest SRL
Călăraşi Divin SA
Chateau Vartely SRL
Fautor SRL
Imperial Vin SA
Jemciujina SRL
Kazayak-Vin SA
Mezalimpe SRL
Mold Nord SA
Renaissance-Perfect SRL
Sălcuţa SRL
Suvorov-Vin SRL
Vinăria Purcari SRL

2012

2013

Acorex Wine Holding SA
Asconi SRL
Cricova SA
Fautor SRL
Kvint SA
Mold-Nord SA
Sălcuţa SRL
Vinăria Bostavan SRL
Vinăria din Vale & Co SA
Vinăria Purcari SRL

Alianţa-Vin SRL
Api SA
Basavin & Co SA
Berhord Vin SRL
DK-Intertrade SRL
Fautor SRL
Kvint SA
Lion Gri SRL
Luchianoﬀ & Brothers
Mileştii Mici ÎS
Mold-Nord SRL
Sălcuţa SRL
Sc Cotnari SA
Vinăria din Vale & Co SA

2014
Agrovin Bulboaca SA
Alianţa-Vin SRL
Barza Albă SA
Berhord Vin SRL
Cricova SA
Dk-Inrertrade SRL
Fautor SRL
Kvint Tiraspol
Lion Gri SRL
Mihai Zgurean Winery
Naturvins SRL
Romaneşti SA
Sălcuţa SRL
Suvorov-Vin SRL
Vinăria Bardar SA
Vinăria Sturzeni

2015
Asconi SRL
Berhord Vin SRL
Chateau Vartely SRL
Crama Domnească SRL
Cricova SA
Invinprom SRL
Maurt SRL
ŞP Nsporeni
Suvorov-Vin SRL
Vinăria din Vale SA
Vinăria Traian SA
Vinuri de Comrat SA
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Tabelul 3

Laureaţii medaliilor de bronz la concursul Chisinau Wines & Spirits Contest
din ultimii ani
2011

2012

Vinăria Purcari SRL

Renaissance-Perfect SRL

Suvorov-Vin SRL

Vinăria Purcari SRL

Basarabia-LwinInvest SRL

Romaneşti SA

2013
DK-Intertrade SRL

Mold-Nord SA
Молдавский стандард ООО

STIMUL MATERIAL
PENTRU EXPORTUL DE VIN



E ştiut, calitatea se naşte din dragoste pentru vie (vin)
şi respect pentru consumatori. Într-o butelie cu vin se conţine multă ştiinţă, dar strălucirea o dă pasiunea şi experienţa umană. Este o mare provocare atât din punct de
vedere managerial-tehnic, cât şi ca artă, afacere, numită
marketing. Concurenţa acerbă în domeniul vitivinicol la
nivel mondial (peste 50 de ţări producătoare), iar în ultimii
ani şi în Moldova, şi accentuarea factorului politic au avut
un impact negativ asupra ramurii.
Ca urmare a aprofundării crizei economice suprafeţele
de vii s-au redus, a scăzut volumul producţiei vinicole, iar
afirmaţia de altădată („Moldova – un strugure pe harta lumii”) astăzi nu are un temei real. Avem multe de făcut la
capitolul calitate la vinurile de masă şi de consum curent.
Conform datelor statistice, ţara noastră se plasează la producerea şi consumul vinului pe locul 15 între
statele producătoare de vin, ceva mai bine ne poziţionăm la capitolul exporturi – locul 7-8 în lume, cifrele oscilează şi la capitolul suprafeţelor de vii – 125–
140 mii ha, dintre care o mare parte sunt plantaţii îmbătrânite. În perioada tranziţiei s-au defrişat viile mai
în toate gospodăriile, pepinierele cu material săditor
erau pe cale de dispariţie, iar investiţiile pentru cercetări au fost redirecţionate după bunul plac al noilor
proprietari. În timp ce viticultorii noştri obţin un venit
anual de aproximativ 1 000 euro la fiecare ha de viţăde-vie, în Europa un viticultor obţine un profit de 8
000 euro. În schimb, producătorii de vin obţin uneori, în

lipsa unui control minuţios, venituri fabuloase. Exportul
ar putea înflori, dacă statul ar acorda permanent o primă cu cuantumul de 20 euro pentru 1 hl de vin exportat, adică 15% din preţul de export (ca în SUA, Japonia,
Canada). La vinurile DOC, de asemenea trebuie să li se
aloce producătorilor o primă stimulatoare.
Treptat creşte volumul exportului de vin mai ales în
ţările UE, România, Polonia, Cehia, ţările Scandinave, China, Kazahstan şi altele. A crescut şi consumul pe piaţa
internă, balanţa import–export fiind în favoarea ultimei
activităţi comerciale. Crearea brandului unic comercial
pentru vinul moldovenesc va favoriza exportul colectiv şi
crearea unor depozite permanente cu vin pe piaţa europeană pentru furnizarea producţiei în 72 de ore, conform
prevederilor internaţionale, dar şi repatrierea mai garantată a banilor.
În final, trebuie să menţionăm rolul pe care îl are salonul ExpoVinMoldova de la Chişinău pentru ramura autohtonă şi producătorii mici, care înregistrează tot mai multe
succese, având posibilităţi să se lanseze pe piaţa externă
cu producţie îmbuteliată de calitate şi să aducă valută în
ţară. Toţi aceşti agenţi economici trebuie susţinuţi de stat
prin cele mai diverse forme.
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Vinurile, ca şi oamenii, au aromă, corp, caractere
diferite şi, practic, numai consumatorul încercat poate înţelege conştient calitatea producţiei. În cazul degustătorului, se mai adaugă responsabilitatea actului
jurizării mostrei date, comparativ cu celelalte şi corespunderea ei după tipicitatea soiului, categoria de calitate. La aprecierea dată vinurilor în baza senzaţiilor
contactului vizual, olfactiv şi gustativ se adaugă şi
intensitatea impresiilor în detalii percepute la analiza
senzorială, evidenţiind indicatorii gustativi persistenţi
şi echilibrul lor.

