
 
 
 
 
 
 

Project name: “RO MD Cross Border Wine Tourism Cluster Development” 

 

 

 

 

 

 

 

”Market study about Moldova’s most promising wine touristic 
routes” 

Project ID 2SOFT/2.1/153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Galați 2021 - 



 
 
 

2  

Introducere  

 
1. Importanța studiului de piață  

2. Rute turistice  

3. Cum putem crește numărul de zile pe care un turist le petrece în cramă  

4. Turism asociat  

 
Bibliografie 
 

  



 
 
 

3  

Introducere 
 
 
 
 

Dezvoltarea durabilă a turismului în Republica Moldova vizează obținerea de 

beneficii ecologice, socioculturale și economice. Aceasta înseamnă că toate 

entitățile ar trebui incluse în planificarea și implementarea turismului, cum ar fi 

comunitatea locală, turiștii și entitățile de stat, în timp ce activitatea turistică ar 

trebui să se concentreze pe îmbunătățirea principiilor ecologice și a concepției 

socioculturale într-o destinație. Unul dintre modelele acestei dezvoltări este 

văzut în produse specifice care pot juca un rol semnificativ în dezvoltarea 

turismului. Un astfel de produs autentic este vinul, care are un rol foarte 

important în promovarea turismului. Scopul acestei lucrări este de a explora 

Republica Moldova ca o destinație valoroasă de enoturism în țară, în special 

experiențele traseelor vinului.  

O vizită la o vie rămâne o experiență unică care permite oaspeților să combine 

descoperirea de vinuri noi cu explorarea unei regiuni!  

Republica Moldova este o țară în care enoturismul ar putea crește fluxul de 

turiști și ar putea îmbunătăți calitatea acestora. Traseul vinului te duce adânc în 

inima regiunilor viticole, în mod natural cu scopul de a te prezenta vinurilor 

locale, viticultorilor și podgoriilor, dar și bucătăriei locale, culturii patrimoniu și 

altor atracții turistice regionale.  

Astfel, enoturismul poate include alte segmente de turism, cum ar fi turismul 

cultural, de patrimoniu și gastronomic; acesta face apel la mai mult decât 

pasionați de vin sau experți în vin și, prin urmare, atrage un număr mare de 

vizitatori. 
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1. Importanța studiului de piață 
 
 
Companiile folosesc cercetări de piață pentru a testa viabilitatea unui nou produs 

sau serviciu, comunicând direct cu un potențial client. Cu cercetarea pieței, 

companiile, respectiv clusterele cu specific vitivinicol, își pot da seama de piața 

țintă și pot obține opinii și feedback de la consumatori în timp real. Acest tip de 

cercetare poate fi realizat intern, chiar de companie sau de o companie externă 

specializată în cercetarea pieței. Cercetarea include sondaje, testarea produselor 

și focus grupuri. Studiul de piață este o combinație de informații primare – 

informații colectate direct – sau informații secundare, care sunt informații pe 

care o entitate externă le-a colectat deja.  

Procesul de cercetare a pieței presupune determinarea viabilității unui nou 

serviciu sau produs prin cercetări efectuate direct cu potențiali clienți. Aceasta 

permite unui cluster să descopere piața țintă și să obțină opinii și alte feedback-

uri de la consumatori cu privire la interesul lor pentru produs sau serviciu.  

 

Avantajele clusterului în urma cercetării de piață:  

1. Prin intermediul unei cercetări de piață, membrii unui cluster pot:  

 lua decizii de afaceri solide,  

 atrage investitori,  

 descoperi noi oportunități de afaceri,  

 evita eșecurile din afaceri.  
 

Avantajele și dezavantajele unei cercetări de piață sunt, de cele mai multe ori, 

asociate procesului.  

Dezavantajele cercetării de piață sunt direct corelate cu:  
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 Costuri ridicate. Cercetarea pieței poate fi costisitoare în funcție de metodele 

alese de companie.  

Timp. Un alt dezavantaj al cercetării de piață este timpul asociat cu efectuarea 

cercetării și efectuarea chestionarelor și interviurilor. Timpul este direct legat de 

costuri – cu cât cercetarea durează mai mult, cu atât poate fi mai costisitoare 

pentru companie. Un alt factor care influențează negativ cercetarea de piață sunt 

voluntarii și răspunsurile lor respective. De exemplu, compania poate analiza 

doar un grup de persoane care răspund cu toții că produsul nu este suficient de 

interesant pentru a îl cumpăra. Cu toate acestea, un alt grup de persoane poate fi 

mai mult decât dispus să cheltuiască bani pe produs dacă acesta este disponibil.  

 Opinii subiective. Un dezavantaj al cercetării de piață este obținerea unui 

anumit grup de opinii ale cumpărătorilor țintă, mai degrabă decât un eșantion 

larg.  

 Lipsa respondenților poate fi, de asemenea, un factor negativ pentru 

cercetarea de piață a unei companii. Dacă compania trimite un chestionar online, 

nu toată lumea îl poate completa, în special cei cu acces limitat la Internet, de 

exemplu.  

 Un alt dezavantaj al efectuării cercetărilor de piață este lipsa unui 

intervievator cu experiență care să reprezinte compania.  

 

Cu toate acestea, cercetarea pieței este disponibilă ca serviciu pentru a ajuta 

orice cluster din enoturism să ia decizii mai bune și mai informate. Cu cât 

cercetarea este încorporată în planurile strategice ale unui cluster, cu atât este 

mai bine echipată pentru a face față mediului în schimbare în care operează.  
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Avantajele cercetării de piață:  
 

 Ajută clusterele să își consolideze poziția. Cunoașterea este putere.  

 Minimizează orice risc de investiție.  

 Identifică potențialele amenințări și oportunități.  

 Descoperă punctele tari și punctele slabe ale concurentului.  

 Oferă proiecții de venituri.  

 Clienții potențiali pot fi apoi împărțiți în segmente.  

 Se concentrează pe nevoile și cerințele clienților.  
 
 

2. Rute turistice 

 

Dezvoltarea rutelor vinului în Republica Moldova este o idee inovatoare nu doar 

la nivel de țară / regiune, ci și pentru segmentele de turism viticol din întreaga 

lume (pentru categoria turiști – iubitori de turism vinicol). Ideea în sine nu este o 

revelație, pentru că există multe rute ale vinului oferite în întreaga lume. 

Dezvoltarea și implementarea rutelor vinului în Republica Moldova a fost 

realizată în cadrul unor proiecte internaționale, după cum urmează: 

1) Proiectul de Competitivitate Moldova (MCP) (3 rute ale vinului); 2) 

Convenția de Modernizare a Găgăuziei (GAMOCON) (5 rute ale vinului); 3) 

Les Chemins de la Vigne (Iter Vitis) (9 rute ale vinului).  

Toate traseele de enoturism propuse au ca scop conservarea biodiversității 

vinurilor, subliniind unicitatea acesteia într-o lume globalizată, sunt autentice și 

vor încuraja turiștii să călătorească prin Republica Moldova pentru a descoperi 

comorile ascunse ale vechii culturi vinificatoare europene și a revigora  tradițiile 

vinificatoare cu sprijinul unei noi generații de vinificatori. 
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În același timp, în prezent, în Republica Moldova:  

1) Nu există nicio Rută Turistică a Vinului care să conecteze toate cramele 

din diferite Zone cu Indicații Geografice Protejate (IGP) și să combine 

activități legate de vin cu alte activități (economice, culturale, sportive, 

sanitare, educaționale, de pelerinaj etc.);  

2) Nu există încă un parteneriat regional și internațional (transfrontalier) 

ferm stabilit între organizațiile private și de stat (forma de cooperare în 

cluster), care să funcționeze în comun și să asigure dezvoltarea durabilă a 

zonelor rurale;  

3) Rutele vinului nu sunt poziționate ca un produs unic pentru turiștii străini. 

Acest fapt, la rândul său, nu face posibilă deschiderea unei noi țări 

vinicole în Europa, vizitarea resurselor unice ale lumii – cea mai mare 

cramă și o colecție de vinuri din lume, degustarea de produse tradiționale 

în Transnistria, precum și combinații tradiționale de preparate și vinuri ale 

Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia;  

4)  Ținând cont de toate cele de mai sus, au fost dezvoltate 4 (patru) rute ale 

vinului din Republica Moldova. Structura aplicată și proiectarea traseelor 

se bazează pe cercetări privind sectorul vitivinicol și industria vitivinicolă 

din Republica Moldova și, de asemenea, îmbină componentele turistice 

ale traseelor vinului propuse în cadrul proiectelor (MCP), (GAMOCON), 

(Iter Vitis). 
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Rute sugerate ale vinului 

 

      Traseul Turistic  nr. 1 

Durată 3 zile
Zonele cu indicație geografică protejată din 
Republica Moldova 

Ruta Vinului Codru IGP; Ruta Vinului Valul Lui Traian IGP  

Specializarea traseului vinului pe teritoriul 
UTA Găgăuzia (Republica Moldova) 

„Gagauz Koraflari” (model găgăuz) 

 

Prima zi
Timp Vizită turistică / puncte de activitate Servicii turistice

- Sosire în Chișinău / sosire în mun. Comrat   
 

- Înscriere și cazare la Grand Hotel, mun. Comrat  
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18:00-21:00 Cină degustare de vinuri la restaurantul Hotelului 
Grand, mun. Comrat  

Mâncăruri naționale din bucătăria găgăuză, degustare de vinuri ale 
producătorilor moldoveni (inclusiv aroma vinurilor găgăuze, vinuri ale 
bulgarilor Budjak) și vinuri de casă

A doua zi
08:00-09:00 Mic dejun la Hotel „Grand” mun. Comrat Mic dejun continental european
09:00-09:30 Transfer: mun. Comrat - sat Avdarma (regiunea 

Comrat)  
Calea terestră (drum) 

09:30-10:30 Excursie la Muzeul de istorie al locuitorilor 
satului Avdarma, sat Avdarma (regiunea Comrat) 
 
 
 
 
 
 
  

http://old.avdarma.md/ru/index.php?do=static&page=e1 

10:30-11:30 
Vizita la izvorul Nogai din sat Avdarma 
(regiunea Comrat)  

 

 
http://old.avdarma.md/ru/index.php?newsid=161 
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11:30-13:00 
Vizită la Memorialul din sat Avdarma 
(regiunea Comrat) (victime ale represiunii, 
Holodomor)  

 

13:00-14:00 Prânz la grătarul nr.1 / nr.2 din sat Avdarma 
(raionul  Ceadîr-Lunga)  

 
 
Mâncăruri naționale din bucătăria găgăuză, degustare de vinuri ale 
producătorilor moldoveni (inclusiv aroma vinurilor găgăuze, vinuri ale 
bulgarilor Budjak) și vinuri de casă

14:00-14:20 Transfer: de la Avdarma (regiunea Comrat) în sat 
Tomay (raionul Ceadîr-Lunga)

Calea terestră (drum). 

14:20-16:00 Excursie la crama SC „Tomai-Vinex” SA, sat 
Tomay (raionul Ceadîr-Lunga)
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Degustare de vinuri în cramă, familiarizare cu colecția de vinuri a 
cramei, excursie la atelierul de producție, plecare pentru un tur de 
vizitare a podgoriilor cramei http://www.tomaiwine.com/

16:00-16:20 Transfer: de la Tomay (raionul Ceadîr-Lunga) - 
sat Gaidar (raionul Ceadîr-Lunga)

Calea terestră (drum).  

16:20-18:00 Excursie la Muzeul Covoarelor din sat Gaidar 
(raionul Ceadîr-Lunga)  

 
Tur de vizitare a istoriei covoarelor naționale ale popoarelor stepei 
Budjak, curs de master despre țeserea covoarelor

18:00-18:30 Transfer de la Gaidar (raionul Ceadîr-Lunga) - Calea terestră (drum).
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mun. Comrat 
 

18:30-22:00 Excursie și cină la crama „Vinuri de Comrat” SA, 
mun. Comrat 

Degustare de vinuri în sala de degustare-restaurant, excursie în cramă, 
familiarizare cu colecția de vinuri a cramei, cumpărare de vin în 
vinotecă, excursie la Muzeul ”Înapoi în URSS”, odihnă în zona 
turistică și degustare de mâncăruri naționale, master class pe lotul 
demonstrativ al podgoriei, spectacol de muzică retro, plimbare cu 
bicicleta prin cramă și podgorii improvizate, mâncăruri naționale din 
bucătăria găgăuză, degustare de vinuri ale cramei 
https://vinuridecomrat.md/

A treia zi
08:00-09:00 Mic dejun la Hotel „Grand” mun. Comrat Mic dejun continental european
09:00-11:00 Transfer: din mun. Comrat în sat Puhoi, (raionul 

Ialoveni)  
Calea terestră (drum). 

11:00-13:00 Tur al cramei Crama Asconi (Asconi Crama 
SRL), sat Puhoi, (raionul Ialoveni) 
 

 
Degustare de vinuri în cramă, familiarizare cu colecția de vinuri a 
cramei, excursie la atelierul de producție https://asconiwinery.com/  

13:00-14:00 Prânz la Crama Asconi (Crama Asconi SRL), sat 
Puhoi, (raionul Ialoveni)
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Mâncăruri naționale din bucătăria moldovenească, degustare de vinuri 

ale producătorului, master class gastronomic
14:00-14:30 Transfer: din sat Puhoi, (raionul Ialoveni) în sat 

Bulboaca (districtul Novoanensky)
Calea terestră (drum). 

14:30-17:00 
Excursie la castel –Crama Castel Mimi, sat
Bulboaca (districtul Novoanensky)  

 

 
Tur de vizitare cu Cristina Frolov (membru de familie): săli, muzeu, 
galerie de artă, cramă https://www.castelmimi.md/



 
 
 

14  

17:00-18:00 
Timp liber Stațiunea Castel Mimi, sat Bulboaca 
(districtul Novoanensky)  

 

 
Tur pietonal: Fântână colorată, Beciul timpului, Wine Spa, piscină 
(deschisă)

18:00-20:00 Cină la Crama Castel Mimi, sat Bulboaca 
(districtul Novoanensky)  
  

 
Mâncăruri naționale din bucătăria moldovenească, degustare de vinuri 
ale producătorilor moldoveni, master class gastronomic

20.00-22.00 Transfer: din sat Bulboaca (raionul 
Novoanensky) în mun. Comrat

Calea terestră (drum). 

- Extras din Hotelul „Grand”, mun. Comrat -
- Plecare din mun. Comrat / transfer / plecare din 

mun. Chișinău
- 
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                Traseul Turistic al Vinului nr. 2 

Durată 3 zile
Zonele cu indicație geografică 
protejată din Republica Moldova 

Ruta Vinului Valul Lui Traian IGP; Ruta Vinului Ștefan Vodă IGP  

Specializarea traseului vinului pe 
teritoriul UTA Găgăuzia (Republica 
Moldova)

“Gagauz Sofrasi”  

 

Prima zi
Время Timp Vizită turistică / puncte de activitate Servicii turistice 

- Sosire în Chișinău / sosire în mun. 
Comrat  
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- Înscriere și cazare la Hotel Caral, mun. 
Comrat  

 
https://www.booking.com/hotel/md/caral-

inn.ru.html?activeTab=photosGallery 

18:00-21:00 Cină și degustare de vinuri la 
Restaurantul Duet, mun. Comrat 

Mâncăruri naționale din bucătăria găgăuză, degustare de vinuri ale 
producătorilor moldoveni (inclusiv aroma vinurilor găgăuze, vinuri 
ale bulgarilor Budjak) și vinuri de casă

A doua zi
08:00-09:00 Mic dejun la Hotel Caral, mun. Comrat Mic dejun continental european
09:00-09:40 Transfer: mun. Comrat – sat Beșalma 

(regiunea Comrat)
Calea terestră (drum). 

09:40-12:30 
Excursie la Muzeul Național 
Istoric și Etnografic Găgăuz, care 
poartă numele D. Kara Choban, 
sat Beșalma (regiunea Comrat) 

 

 
Tur turistic al istoriei poporului găgăuz (prezentând exponate 
autentice și improvizate ale colecției muzeului), vizionarea unui 
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film documentar
10:30-12:30 Vizitarea morii de vânt a găgăuzilor din 

secolul al XIX-lea din sat Beșalma 
(regiunea Comrat)  

 

 
 
Un tur de vizitare a istoriei ocupațiilor tradiționale ale poporului 
găgăuz din secolul al XIX-lea, care a trăit în stepa Budjak.

12:30-13:00 
Transfer: din sat Beșalma 
(regiunea Comrat) în sat Congaz 
(regiunea Comrat)  

Calea terestră (drum). 

13:00-16:20 Vizită excursie și Prânz în Complexul 
etno-cultural „Gagauz Sofrasi”, sat 
Congaz (regiunea Comrat)  

 
Degustare de vinuri cu un tur de vizitare a cramei, familiarizare cu 
colecția de vinuri moldovenești (inclusiv aroma vinurilor găgăuze, 
vinuri ale bulgarilor Budjak), cumpărare de vin într-un magazin de 
vinuri, excursie la Muzeul de Istorie și Tradiții ale Găgăuzilor, 
odihnă în zona turistică și degustare de preparate naționale, master 



 
 
 

18  

class gastronomic, ciclism pe teritoriul satului Congaz. Vizionarea 
spectacolului de teatru „Gagauz düğünü” (Nuntă găgăuză) în 
„Gagauz Sofrasi”, satul Congaz (regiunea Comrat). Ședințe foto în 
muzeu, pe teritoriul complexului, lângă lacul Congaz. Cazare în 
camerele hotelului (pensiuni tradiționale, cu elemente de decor 
găgăuz). Mâncăruri naționale din bucătăria găgăuză, degustare de 
vinuri ale producătorilor moldoveni (inclusiv aroma vinurilor 
găgăuze, vinuri ale bulgarilor Budjak) 
https://www.gagauzsofrasi.com/

16:20-16:40 Transfer: din sat Congaz (regiunea 
Comrat) în sat Chirsova (districtul 
Comrat)

Calea terestră (drum). 

16:40-18:00 Excursie la Muzeul Tradițiilor Bulgare 
„Rodolyubets”, sat Chirsova (districtul 
Comrat)  

 

 
Tur de vizitare a istoriei și tradițiilor bulgarilor Budjak (prezentând 
exponate autentice și improvizate ale colecției muzeului), sesiune 
foto.
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18:00-21:45 Excursie și cină la crama „Invinprom” 
SRL (cu degustare de vinuri), sat 
Chirsova (districtul Comrat)  

 
 
Degustare de vinuri în sala de degustare, familiarizare cu colecția de 

vinuri a cramei, o privire de ansamblu pe lotul demonstrativ al 
podgoriei. Mâncăruri naționale ale bulgarilor Budjak și bucătăria 

găgăuză, degustare de vinuri la cramă
21:45-22:00 

Transfer: din sat Chirsova 
(regiunea Comrat) în mun. Comrat

Calea terestră (drum). 

A treia zi
08:00-09:00 Mic dejun la Hotel Caral, mun. Comrat Mic dejun continental european
09:00-11:00 Transfer: din mun. Comrat în mun. 

Căușeni 
Calea terestră (drum). 

11:00-13:00 Excursie la Crama Gogu („Gogu Ilie ÎI”), 
mun. Căușeni 

 
Degustare de vinuri în cramă, familiarizare cu colecția de vinuri a 
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cramei, demonstrație a procesului de vinificație (excursie la 
atelierul de producție), plecare pentru un tur de vizitare a 
podgoriilor cramei http://goguwinery.md/

13:00-14:00 Transfer: din mun. Căușeni în sat 
Cioburciu (raionul Ștefan Vodă)

Calea terestră (drum). 

14:00-17:00 Excursie și prânz la pensiunea rurală 
Pensiunea Meșter Faur, sat Cioburciu 
(raionul Ștefan Vodă)  

 
Tur ghidat al modului tradițional de viață al unui locuitor din 
mediul rural din Republica Moldova, un master class despre 
pescuitul în râul Nistru (brațul Turunciuc), un master class 
gastronomic, Caiac (caiac pe râu opțional)

17:00-17:30 Transfer: din sat Cioburciu (raionul Ștefan 
Vodă) în sat Purcari (raionul Ștefan Vodă)

Calea terestră (drum). 

17:30-18:30 
Excursie la crama „Purcari Winery” (ÎM 
„Vinăria Purcari” SRL)  

 
Degustare de vinuri într-o cramă, familiarizare cu colecția de 
vinuri a cramei, cumpărare de vin într-un magazin de vinuri, 
odihnă într-o zonă turistică și un master class pe un lot 
demonstrativ al unei podgorii, plimbare cu bicicleta pe teritoriul 
podgoriilor cramei, plimbare cu barca pe râul Nistru, curs de 
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master-class de pescuit în râul Nistru, recreere sportivă (ping-
pong, volei, paintball), master class gastronomic 
https://purcari.wine/

18:00-20:00 Cină la restaurantul cramei „Purcari 
Winery” (ÎM „Vinăria Purcari” SRL)   

 
Mâncăruri naționale din bucătăria moldovenească, degustare de 
vinuri ale cramei.

20:00-22:00 Transfer: din sat Purcari (raionul Ștefan 
Vodă) în mun. Comrat

Calea terestră (drum). 

- Checkout de la Hotelul „Caral” mun. 
Comrat 

- 

- Plecare din mun. Comrat / transfer / 
Plecare din mun. Chișinău

- 
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            Traseul Turistic al Vinului nr. 3 

Durată 3 zile
Zonele cu indicație geografică protejată 
din Republica Moldova 

Ruta Vinului Valul Lui Traian IGP; Ruta Vinului Codru IGP  

Specializarea traseului vinului pe 
teritoriul UTA Găgăuzia (Republica 
Moldova)

 “Gagauz Șarapçi "(vinificație găgăuză) „Gagauz Mirasi” (moștenirea 
găgăuză)  

 

Prima zi
Timp Vizită turistică / puncte de activitate Servicii turistice

- Sosire în Chișinău / sosire în mun. Comrat  
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- Înscriere și cazare la Hotel Altin Palace, mun. 
Comrat 
 

 
https://www.altinpalace.com.md/ 

18:00-21:00 Cina degustare de vinuri la restaurantul 
Hotelului Altin Palace, mun. Comrat 

 
Mâncăruri naționale din bucătăria găgăuză, degustare de vinuri 
ale producătorilor moldoveni (inclusiv aroma vinurilor 
găgăuze, vinuri ale bulgarilor Budjak) și vinuri de casă.

A doua zi
08:00-09:00 Mic dejun la Hotel Altin Palace, mun. Comrat Mic dejun la Hotel Altin Palace, mun. Comrat
09:00-11:00 Transfer: din mun. Comrat în mun. Vulcănești Calea terestră (drum).
09:30-10:30 Excursie: Vizitarea Monumentului Bătăliei 

Cahul (Coloana Gloriei pe câmpul Cahul) în 
1849, mun. Vulcănești
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O excursie în istoria construcției și instalării Monumentului, 
ridicat în 1849 conform proiectului lui F. K. Boffo pe locul 
victoriei armatei ruse în bătălia de la Cahul din 1770 – una 
dintre principalele bătălii ale rușilor. – Războiul turc

10:30-11:00 Excursie: Vizită la Monumentul de arheologie 
„Trayanov Val”, mun. Vulcănești 

 
Excursie la istoria sitului arheologic al vestigiilor fortificațiilor 
antice 



 
 
 

25  

11:00-13:00 Vizită la Crama artizanală „Kara Gani”, mun. 
Vulcănești 

 
Degustare de vinuri într-o cramă, familiarizare cu colecția de 
vinuri a cramei, cumpărare de vin într-un magazin de vinuri, 
odihnă într-o zonă turistică și un master class pe un lot 
demonstrativ al unei plantații de viță de vie, un master class 
gastronomic, plimbare cu bicicleta pe teritoriul podgoriei, tur 
ghidat al atelierului de producție, excursie la muzeul familiei 
Cherven (cu Larisa Cherven, membru al familiei), ședință foto 
https://invino.md/ru/vinodelini/kara-gani

13:00-14:00 Prânz la restaurantul Cramei artizanale „Kara 
Gani”, mun. Vulcănești  

 

 
Mâncăruri naționale din bucătăria găgăuză, degustare de vinuri 
ale cramei. 

14:00-15:30 Transfer din mun. Vulcănești în sat Văleni Plimbare cu măgarul din mun. Vulcănești în sat Văleni 
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(raionul Cahul)

15:30-17:00 Plimbare până la Lacul Beleu în rezervația din 
satul Văleni (raionul Cahul)  

 
Plimbare cu barca pe lac (opțional), urmărirea 
comportamentului speciilor rare de păsări. 

18:00-20:00 Cină la pensiunea rurală La Gura Cuptorului, 
sat Văleni (raionul Cahul)  

Vizită: „Muzeul Pâinii” (o legendă a pâinii moldovenești),
spectacol muzical al localnicilor (bunica și bunicul cântând
„Dobe” (tobe populare), participanți la Concursul Internațional
Eurovision 2015. Mâncăruri naționale din bucătăria
moldovenească, degustare de produse vinicole de la producătorii

moldoveni (inclusiv vin de casă)
https://winetours.md/rom/agropensiuni/pensiunea-la-gura-
cuptorului 
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20:00-22:00 
Transfer din sat Văleni (raionul Cahul) în mun.
Comrat 

Calea terestră (drum).

A treia zi
08:00-09:00 Mic dejun la Hotel Altin Palace, mun. Comrat Mic dejun continental european
09:00-11:00 Transfer: din mun. Comrat în Cricova (sectorul 

Rîșcani, mun. Chișinău)
Calea terestră (drum). 

11:00-13:00 Excursie la cramele Cricova (Fabrica de vin 
Cricova SA), Cricova (sectorul Rîșcani, mun. 
Chișinău) 

 
9 tipuri de pachete de excursii, inclusiv: • străzi subterane; • 
departamentul de maturare a vinului • producerea de vinuri 

spumante clasice; • Colecția Națională și „Camere de 
degustare”; • „Colecții prezidențiale” etc. https://cricova.md/ru/  

13:00-14:00 Prânz în cramele de degustare de vinuri ale 
Cramei Cricova (Cricova SA), Cricova 
(sectorul Rîșcani, mun. Chișinău)  

 
Mâncăruri naționale din bucătăria moldovenească, degustare de 

vinuri ale cramei.
14:00-14:30 Transfer: din Cricova (sectorul Rîșcani, mun. Calea terestră (drum).
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Chișinău) în sat Butuceni (raionul Orhei)
14:30-17:00 Excursie la rezervația Complexul arheologic 

Orheiul Vechi, sat Butuceni (raionul Orhei)  

 
Tur ghidat al Sitului Arheologic: drumeții în împrejurimi 
pitorești și observarea comportamentului speciilor rare de 

păsări http://orheiulvechi.com/

17:00-17:30 Transfer: din sat Butuceni (raionul Orhei) în 
mun. Orhei

Calea terestră (drum). 

17:30-20:00 
 

Cină și tur la Crama Château Vartely (ÎM 
„Château Vartely” SRL), mun. Orhei  

 

 
Excursie la cramă, familiarizare cu colecția de vinuri a cramei, 
cumpărarea vinului din vinoteca, odihnă în zona turistică și 
master class pe lotul demonstrativ al podgoriei, plimbare cu 
bicicleta prin teritoriul podgoriilor cramei, master class 
gastronomic, familiarizarea cu procesul de producție în atelier 
de producție. Mâncăruri naționale din bucătăria moldovenească, 
degustare produse vitivinicole ale cramei (sala principală de 
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degustare), mâncăruri naționale din bucătăria moldovenească, 
degustare produse vinicole ale cramei. În a doua sală de 
degustare, o degustare a colecției de vinuri, care include vinuri 
din cele mai mari regiuni viticole din lume 
https://vartely.md/ro/blog-ro/traditie-si-inovatie-in timp ce-
vizitati-taraboste-la-chateau-vartely.html

20:00-22:00 Transfer: din mun. Orhei în mun. Comrat  
  

Calea terestră (drum). 

- Checkout de la Hotel Altin Palace Hotel, mun. 
Comrat  

- 

- Plecare din mun. Comrat / transfer / Plecare 
din mun. Chișinău

 

 

Traseul Turistic al Vinului nr. 4 

Durată 3 zile
Zonele cu indicație geografică protejată din 
Republica Moldova 

Ruta Vinului Valul Lui Traian IGP; Ruta Vinului Codru IGP  

Specializarea traseului vinului pe teritoriul 
UTA Găgăuzia (Republica Moldova) 

„Bugeac Kilimneri” (Covoare Budjak)  

 

Prima zi
Timp Vizită turistică / puncte de activitate Servicii turistice

- Sosire în Chișinău / sosire în mun. Comrat   
- 
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- Înscriere și cazare la Hotel „Medelean” mun. 
Comrat  

 
https://www.medelean-hotel.com/ 

18:00-21:00 Cină, degustare de vinuri la Restaurantul 
Atlantida, mun. Comrat 

 
Mâncăruri naționale din bucătăria găgăuză, degustare de vinuri ale 
producătorilor moldoveni (inclusiv aroma vinurilor găgăuze, vinuri ale 
bulgarilor Budjak) și vinuri de casă.

A doua zi
08:00-09:00 Mic dejun la Hotel Medelean, mun. Comrat Mic dejun continental european (la Lounge Bar)
09:00-10:00 Transfer: din mun. Comrat în sat Cazaclia 

(districtul Ceadîr-Lunga)
Calea terestră (drum). 
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10:00-11:00 
Excursie Muzeul etnografic de istorie și 
tradiție ale neamului găgăuz – sat 
Cazaclia (districtul Ceadîr-Lunga)  

 

 

Tur de vizitare a istoriei poporului găgăuz (expoziție cu exponate 
autentice și improvizate ale colecției muzeului). 

11:00-12:00 
O vizită la expoziția și vânzarea 
produselor meșterilor populari, sat 
Cazaclia (districtul Ceadîr-Lunga)  

 

 
Master class despre broderie, Concertul cântecului și dansului național 
găgăuz.
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12:00-13:00 Vizită-excursie la crama „Kazayak Vin” SA, 
sat Cazaclia (districtul Ceadîr-Lunga)  

 
Excursie: familiarizare cu colecția de vinuri a cramei, achiziționarea de 
vin într-un magazin de vinuri, familiarizarea cu procesul de producție 

în atelierul de producție https://www.suvorov-vin.md/wines.html
13:00-14:00 Prânz la crama de degustare de vinuri 

„Kazayak Vin” SA, sat Cazaclia (districtul 
Ceadîr-Lunga)  

 

 
Mâncăruri naționale din bucătăria găgăuză, degustare de vinuri ale 
cramei

14:00-15:00 Transfer: din sat Cazaclia (districtul Ceadîr-
Lunga) - mun. Ceadîr-Lunga

Calea terestră (drum). 
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15:00-16:30 Excursie la herghelia „At-Prolin”, mun. 
Ceadîr-Lunga 

 
 

Tur ghidat cu directorul (crescător profesionist de cai) Konstantin 
Kelesh pe teritoriul fermei de cai. Trecerea în revistă a istoriei creării și 
dezvoltării hergheliei. Vizită la grajduri cu Troți Orlovskiye și rase de 
cai grei. Prezentare generală a muzeului fabricii de cai și exponate de 
picturi realizate de regizor.

16:30-17:30 Vizită la Mănăstirea Sfântul Dimitrie a 
Episcopiei Cahul și Comrat, a Bisericii 
Ortodoxe Ruse, mun. Ceadîr-Lunga 

 
O excursie în istoria întemeierii Mănăstirii, plimbare prin teritoriu, 
vizitarea templului de pe teritoriul Mănăstirii, cumpărarea de icoane 
ortodoxe iluminate și alte obiecte religioase de cult 
https://www.gagauzia.md/ru/turizm/dostoprimechatelnosti/religiya/dim
itrievskij-monastyir.html

17:30-18:30 Transfer: din mun. Ceadîr-Lunga în mun. 
Comrat  

Calea terestră (drum). 
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18:30-21:30 Excursie și cină la crama „Vinuri de Comrat” 
SA, mun. Comrat  

 
Degustare de vinuri în sala de degustare-restaurant, excursie în cramă, 
familiarizare cu colecția de vinuri a cramei, cumpărare de vin în 
vinotecă, excursie la Muzeul ”Înapoi în URSS”, odihnă în zona 
turistică și degustare de mâncăruri naționale, master class pe lotul 
demonstrativ al podgoriei, spectacol de muzică retro, plimbare cu 
bicicleta prin cramă și podgorii improvizate, mâncăruri naționale din 
bucătăria găgăuză, degustare de vinuri ale cramei 
https://vinuridecomrat.md/

A treia zi
08:00-09:00 Mic dejun la Hotel Medelean, mun. Comrat Mic dejun continental european (la Lounge Bar)
09:00-11:00 Transfer: din mun. Comrat în comuna Mileștii 

Mici (raionul Ialoveni)
Calea terestră (drum). 

11:00-13:00 Tur al cramelor Mileștii Mici „Mileștii Mici 
SRL”, comuna Mileștii Mici (raionul 
Ialoveni)  



 
 
 

35  

Vizitarea cramelor (1,5 milioane de sticle de vin) cu trenul, mașina sau 
bicicletele. Cumpărarea vinului într-un magazin de băuturi alcoolice, 
familiarizare cu procesul de producție în atelierul de producție 
https://www.milestii-mici.md/ru/

13:00-14:00 Prânz în sala de degustare subterană Mileștii 
Mici „Mileștii Mici SRL”, comuna Mileștii 
Mici (raionul Ialoveni) 

 
Mâncăruri naționale din bucătăria moldovenească, degustare de vinuri 
ale cramei.

14:00-14:30 Transfer: din comuna Mileștii Mici (raionul 
Ialoveni) în mun. Chișinău  

Calea terestră (drum). 

14:30-
17:00 

Tur de vizitare a mun. Chișinău 

 

 
Tur ghidat al principalelor atracții ale orașului 

https://www.chisinau.md/
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17:00-
18:00 

Excursie – vizită Crama ATU (Est Euro Vitis 
SRL), mun. Chișinău  

 
Tur al cramei orașului, degustare de vinuri, team building graffitti, 
creare de etichete de vin personalizate (personale, imagini de grup), 
magazin electronic de vinuri https://atu.wine/

18:00-
20:00 

Cina la Crama ATU (Est Euro Vitis SRL), 
mun. Chișinău  
  

 
Mâncăruri naționale din bucătăria moldovenească (asortată de plăcinte 
moldovenești, brânză feliată), degustare de produse vinicole ale cramei 

20:00-
22:00 

Transfer: din mun. Chișinău în mun. Comrat  Calea terestră (drum). 

- Checkout de la Hotelul „Medelean”, mun. 
Comrat  

- 

- Plecare din mun. Comrat / transfer / Plecare 
din mun. Chișinău

- 
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3. Cum putem crește numărul de zile pe care un turist le petrece în cramă 

În ultimii ani, enoturismul a crescut și reprezintă un segment robust al 

turismului. Pe măsură ce turiștii caută experiențe mai autentice, călătoriile în țările 

producătoare de vin și vizitarea regiunilor vitivinicole devin tot mai frecvente. Pe 

măsură ce fluxurile turistice cresc, la fel crește și dezvoltarea sectorului turismului 

vitivinicol. Republica Moldova are o industrie vinicolă diversă și dinamică, cu o 

istorie profundă. În ultimii ani, vinurile românești au câștigat recunoaștere 

internațională în publicațiile de vin și au obținut distincții la diferite concursuri, 

rezultând o mai mare vizibilitate și atenție pe piața vinului.  
Enoturismul poate juca un rol semnificativ în dezvoltarea industriei turismului 

românesc și reprezintă, de asemenea, o parte nouă și valoroasă a afacerii unei 

crame. În prezent, puține crame românești oferă posibilitatea de cazare sau de masă 

la proprietatea lor. Odată cu creșterea numărului de turiști și pasionați de vinuri, 

multe crame au început să ofere un fel de enoturism pentru a profita de acest flux.  

Furnizarea unui serviciu bun ar trebui să fie un standard, în timp ce, prin 

crearea de experiențe memorabile, o cramă își poate câștiga avantajul competitiv. 

Scopul unei crame care oferă servicii de turism este de a oferi experiențe, astfel 

încât turiștii să rămână mai mult și să cheltuiască mai mult. Acest lucru se 

realizează prin crearea unor experiențe memorabile care să atragă vizitatorii. 

 Enoturismul este multilateral. Există diferite componente care afectează și 

influențează experiența vizitatorului și mai multe puncte de interacțiune, nu doar 

între personal și vizitator, ci și elementele tangibile și intangibile ale unei vizite. 

După revizuirea și analiza cercetărilor actuale în turismul vitivinicol, cele mai 

importante atribute au fost selectate și clasificate pe baza unei vizite de la început 

până la sfârșit. Categoriile sunt după cum urmează: 1. Comunicare 2. Rezervare 3. 

Caracteristici ale cramei 4. Personal 5. Experiență.  

           Pentru a petrece cât mai multe zile la cramă, cramele pot propune turiștilor o 

serie de activități oenologice sau prin intermediul turismului asociat, cum ar fi: 
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 concurs de cules strugurii 

 ateliere de cupaje „fă-ți propriul vin” 

 plimbări cu calul prin vie – echitație 

 plimbări cu balonul cu aer cald deasupra podgoriei 

 zbor cu aeroplanul deasupra viilor 

 spa cu vin la cramă 

4. Turism asociat 

Centrul de Cercetare pentru Turismul Durabil din Australia afirmă că, 

atunci când turiștii aleg o destinație turistică, două dintre criteriile care determină 

alegerea sunt interacțiunea socială cu mediul local și împrejurimile destinației. 

Același centru de cercetare a identificat elementele turismului vitivinicol, trei la 

număr: degustarea vinului, dezvoltarea personală și experiența destinației. 

   Enoturismul poate include alte segmente de turism, cum ar fi turismul 

cultural, de patrimoniu și gastronomie; acesta face apel la mai mult decât pasionați 

de vin sau experți în vin și, prin urmare, atrage un număr mare de vizitatori. 

În funcție de cele prezentate mai sus, se poate spune că turismul vitivinicol 

este o formă de turism orientată în principal spre vizitarea cramelor și a regiunilor 

vinicole cu scopul de a îmbina cunoașterea modului de producere a vinului, a 

produselor culinare locale, mediului rural și a istoriei locului cu degustarea vinului. 

  Astfel, în turismul vitivinicol pot fi incluse activități culturale, sportive și 

gastronomice pentru a menține interesul vizitatorilor un timp mai îndelungat. 

Aceste activități se pot desfășura în incinta cramei sau la un agent economic cu 

sediul în apropierea cramei, cu care aceasta are încheiat un parteneriat: 

Exemple de activități ce se pot asocia turismului enologic: 

 vizite la muzee,  

 piese de teatru,  

 concerte de muzică, 

 concursuri sportive,  
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 demonstrații culinare. 
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Anexa 1  

Informații despre muzeele UTA Găgăuzia (Republica Moldova) 

Localitate Nume 
Anul 

înființării 
Locație 

Numele 
complet  

Contacte Detalierea 

Regiunea Comrat

    Mun. 
Comrat 

Teritoriile 
istorice 

regionale. 
Muzeu * 

14 
februarie 

1969 

Str. Lenin 
162 

 Marinov 
Vladislav 

Anatolievici 

0 298 22 694    
0 792 70 908    
komrat.muzei
@yandex.ru

Fondurile muzeului includ peste 70.000 de exponate 
care reflectă cultura și viața poporului găgăuz. 

 
Galerii de 
artă UTA 
Găgăuzia 

20 iulie 
2006 

Str. 
Victoriei 

46 

Refugiata 
Praskovia 

0 298 26 190 

Sarcina și funcția principală a galeriei este de a 
promova și populariza artele plastice găgăuze. Pe o 
perioadă de zece ani de funcționare a instituției, au 
fost ținute și deschise peste o sută de expoziții. 

comuna  
Avdarma 

Muzeul de 
istorie a 
satului * 

Anul 
2011 

Str. Lenin 
54 

Karamit Elena 
0 298 57 0 48    

muzeyavdarma
@mail.ru 

Conține peste 3000 de exponate. Dotat cu ghiduri 
audio, care conțin toate informațiile despre istoria 
satului și a locuitorilor acestuia în cinci limbi: rusă, 
română, engleză, turcă și germană.

comuna  
Beșalma 

Muzeul 
Național 
Istoric și 

Etnografic 
Găgăuz, 

numit după 
D. Kara 

Choban * 

16 
septembri

e 1966 

Str. Lenin 
110 

Marin Ludmila 
Dmitrievna 

0 298 53 
272              

0 699 94 
959              

karbona@m
ail.ru 

Muzeul are o colecție unică de exponate care reflectă 
cultura și viața poporului găgăuz, iar numărul lor total 
este de aproximativ 18 mii de unități din fondul 
auxiliar principal și copii și acoperă o suprafață de 
640 mp. 

comuna 
Chirsova 

Muzeul 
istoric și 
local al 
satului 

Chirsova 

13 august 
2008 

Str. Lenin 
143 / b 

Zlatovchen 
Victor 

061136483 

Muzeul este un centru de popularizare a limbii și 
culturii bulgare și găgăuze și susține un program 
pentru studiul acestora. Pe baza muzeului a fost creat 
un centru de folclor, în memoria unui băștinaș al 
satului Chirsova, cu 5000 de unități.
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Casa-Muzeu 
„Ana Boba 

Evi”  

8 
septembri

e 2020 
Str. Lenin Sirkeli Galina 0 699 20 783 

Muzeul Etnografic a fost deschis în casa părintească, 
care a fost construită în 1959.  

Muzeul 
Bulgariei 

tradiții 
„Rodolyubet” 

(privat) 

15 
octombri
e 2019 

Str.  
Kotovsky 

29 
Dinkova Elena 

0 298 52 162    
0 682 23 250  

Este o platformă pentru demonstrarea tradițiilor, 
ritualurilor și ospitalității poporului bulgar. Aici sunt 
prezentate exponate unice ale culturii și vieții 
bulgare. 

Districtul Ceadîr-Lunga 

Mun. Ceadîr-
Lunga 

Muzeul de 
Istorie și 

Etnografie * 

Anul 
1969  

Str. Gorki 
13 

Stamova 
Stefanida 

Dmitrievna 

0 291 21 031    
0 795 29 836    
c-lmuzey@ 
rambler.ru      

În 4 săli de expoziție sunt organizate expoziții 
permanente despre etnografie, istoria poporului 
găgăuz și oraș. Baza fondului (mai mult de 55%) este 
alcătuită din articole etnografice. Numărul total de 
articole este de 9380 de unități. 

Comuna 
Gaidar 

Muzeul de 
istorie și 

tradiție locală

28 august 
2013 

Str. 
sovietic 32 

Kapsamun 
Alla 

Mihailovna 

0 291 71 362    
0 787 44 880 

Muzeul conține exponate ale sătenilor, care includ 
haine naționale, ustensile de uz casnic și alte obiecte 
ale moștenirii culturale și ale vieții de zi cu zi a 
sătenilor.

Centrul de 
țesut covoare 

Anul 
2013 

Str. Soviet 
32, Casa de 

Cultură 

Marinciu 
Valentina 
Petrovna 

0 767 09 651 

Centrul de țesut covoare din satul Gaidar este inclus 
în topul celor mai neobișnuite zece muzee ale 
Republicii Moldova. Festivalul regional de covoare 
„Gagauz Kilimneri” are loc anual în august. 

Comuna 
Cazaclia 

Muzeul de 
Istorie și 

Etnografie 
comuna 
Cazaclia 

18 
octombri
e 2019 

Str. Lenin 
93a 

Terzi Elena 
Vasilievna 

0 790 74 514 

Muzeul expune covoare din casă, antichități și 
colecții de haine tradiționale ale poporului găgăuz de 
la începutul și mijlocul secolului trecut. Clădirea 
muzeului găzduiește o sală de degustare și propria sa 
colecție de vinuri.

Raionul Vulcănești 

Mun. 
Vulcănești 

Muzeul de 
istorie și 

tradiție locală 
* 

Anul 
1973   

Str. 
Gagarin 43 

Malchev Vasili 
Dmitrievici 

0 293 21 031    
0 293 22 597    
069653469      

gagauz2000@

 Fondul muzeului este de 6250 de unități. În muzeu 
sunt organizate regulat expoziții tematice, sunt 
organizate prezentări de cărți ale scriitorilor găgăuzi. 
Până la 6 mii de oameni vizitează muzeul anual. 
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yahoo.com 

Comuna 
Etulia 

Muzeul de 
istorie și 

tradiție locală 
* 

Anul 
1999  

Str. Lenin 
169 a, Casa 
de Cultură 

Pancheva 
Stefanida 

Mihailovna 

0 293 76 296    
0 693 44 378 

Inițial, muzeul a fost deschis în școala din sat. Pe 19 
iunie 1999, muzeul a fost transferat la casa de cultură 
a satului, unde se află și acum. Muzeul istoric al 
satului are peste 1538 de exponate, dintre care cea 
mai veche este un ulcior.

Сomuna 
Cișmichioi 

Muzeul de 
istorie și 

tradiție locală

Anul 
1999  

Str. Lenin 
42 a 

Rishilyan 
Nadezhda 

Georgievna

0 293 63 244    
0 687 06 438 

Obiectul activităților instituției îl reprezintă 
colectarea, păstrarea, popularizarea și expunerea unei 
colecții de valori culturale.
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Anexa 2  

Informații despre hoteluri UTA Găgăuzia (Republica Moldova) 
№ Numele 

hotelului 
Locația hotelului Numele complet Numere de telefon E-mail Număr 

de 
camere 
(buc.) 

Număr de 
paturi/locu

ri (buc.) 

Numă
rul de 
lucrăt

ori 
angaja

ți  
1 „Grand” Mun. Comrat, str. 

Kotovsky, 180 
Kylcik Serghei 
Dmitrievici

(0298) 2-55-08,  
0 782 02 777 

sdm78@mail.ru                   
grand-otel@inbox.ru 

6 20 3 

2 „Medelean
” 

Mun. Comrat, str. 
Victoriei, 127 A 

Kyssa Dmitri 
Sergheevici

(0298) 2-28- 41,                
3-12-92,  0 790 56 344  

medelean.hotel@gmail.co
m 

14 33 4 

3 „Altin 
Palace”

Mun. Comrat, str. 
Lenin, 204 A 

Varban Georgy 
Stepanovic

(0298) 2-77-00,                   
0 795 44 606 

altin_palace@mail.ru  16 27 6 

4 Astoria Mun. Comrat, str. 
Galatsana, 34 А 

Stanciu Olesya 
Savvovna

(0298) 2-62-38,                  
0 786 80 708

astoria.comrat@gmail.com 6 16 3 

5 Raku Mun. Comrat, str. 
Kotovskogo 31 / a

Kyssa Serghei 
Mihailovici

(0298) 2-77-99, 0 691 60 
109 

universal-8371@mail.ru  4 9 5 

6 Pensiune 
Gagauz 

Mun. Comrat, str. 
Novaya 
26, ap. 24 

Kazaku Roman 
Dmitrievici 

0 799 55 778  romish1986@gmail.com 3 6 2 

7 Caral Mun. Comrat, str. 
Lenin, 146 b 

Kara Ivan 
Fedorovici

0 696 79 739, 0 686 83 
166

pensanprim@gmail.com 13 15 1 

8 „Gagauz 
Sofrasy”

Comuna Congaz, 
str. Lenin, 141 

Statova Anna 
Konstantinovna

(0298) 68-1-42, 0 691 28 
404 

gagauzsofrasi@gmail.com 10 23 5 

9 „Întâlnire” Mun. Ceadîr-
Lunga, str. Lenin, 
120 

ukhorukova 
Larisa Petrovna 

(0291) 2-68-18, 0 690 99 
498  

pascal1953@mail.ru             9 20 4 

10 „Rio” Mun. Ceadîr-
Lunga, str. 
Dzerjinski, 3a 

Ormanzhi Pavel 
Vladimirovici 

(291) 2-12-37, 0 696 00 
330 

ormanji@rambler.ru  
orminterier@rambler.ru  

6 12 4 
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11 Pensiune Comuna Gaidar, 
str. Lenin, 106 

Baku Petr 
Ivanovici

0 681 50 324 bakupetr1964@gmail.com 3 8 1 

12 Pobeda  Comuna 
Kopchak, str. 
Lenin, 94 

Dragan Nikolay 
Semenovich 

(0294) 50-875 pobedacopceac@gmail.co
m  

2 4 1 

13 Speranza Vulcănești, str. 
Lenin, 93 

Karamilya Igor 
Konstantinovich

(0293) 3-22-88, 2-19-37, 
0 691 13 213

speranta2007@mail.ru 17 35 10 

14 Guest 
house 
„Harman”

Comuna 
Cișmichioi, str. 
Reniyskaya, 17 

Dmitry Yanul 0 691 58 252  mitro_89@mail.ru                
ianuldmitri@gmail.com    

2 8 1 

 Total     112 236 50 
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Anexa 3 

Întreprinderi viticole înregistrate în UTA Găgăuzia (Republica Moldova) 

Nr. 
crt. 

Nume companie Categoria 
întreprinderii (după 

mărime)

Disponibilitate si facilități pentru a primi turiști Adresa legală 

1 IM „Tecca” SRL mică - Comuna Congaz, str. Lenin, 2 

2 „Tartcomvin” SRL mică Cramă, excursii prin fabrică și hale de producție Comrat, str. Suvorov 58/1 

3 SRL „Nexovin” mică - Comrat, str. Victoriei, 78 

(satul Ferapontievka, strada 

Lenin nr. 2) 

4 „Jemciujina” SRL mică - Ceadîr-Lunga, str. 

Budjakskaya, 7 

5 „Vinuri de Comrat” SA medie Sală-restaurant de degustare, cramă, colecții de 
vinuri, magazin de vinuri, Muzeul ”Înapoi în 

URSS”, o zonă turistică pentru recreere și 
degustare de mâncăruri naționale, lot 

demonstrativ al unei plantații de viță de vie, un 
spectacol de muzică retro, evenimente

Comrat, str. Vinzavodskaya 1 

6 SC „Tomai-Vinex” SA medie Sala de degustare (în renovare), cramă, excursii 
în jurul fabricii și ateliere de producție, degustări 

de vinuri, magazin de vinuri

Comrat, str. Vinzavodskaya 1 

7 SA „Kazaiak-Vin” medie Cramă, colecții de vinuri, excursii în jurul 
fabricii și ateliere de producție, degustări de 

vinuri, magazin de vinuri, restaurant

Comuna Cazaclia, Lenin, 2 

8 „Invinprom” SRL medie Cramă, excursii prin fabrică și hale de producție Comuna Chirsova, str. 
Vinzavodskaya, 1

9 SA „Ciok-Maidan-Vin” medie - Comrat, str. Lenin, 204a / 1 
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(sat Cioc-Maidan, strada 
Oktyabrskaya 1)

10 „Şadrisvin” SRL medie - Comrat, Lenin, 204a biroul 41 

11 SRL „Moldiug Vin” medie - Comrat, str. Chernyshevsky, 

34 

12 „DK-Intertrade” SRL mare Cramă, excursii prin fabrică și hale de producție Vulcănești, str. Korolenko, 6 

13 IM „Vinaria Bostovan” SRL mare - Comuna Etulia, raionul 

Vulcănești 

14 „CGL-PRIM” SRL Cramă acasă O sală-restaurant de degustare, o cramă, un 
muzeu al vieții găgăuze, plimbare cu un măgar, 
master class, o zonă turistică pentru recreere și 

degustare de mâncăruri naționale (restaurant), un 
lot demonstrativ al unei podgorii, un atelier de 

producție demonstrativă, un hotel (în construcție)

Vulcănești, str. Krupskaya, 31 

15 „Negvin-Prod” SRL Nu este operațională 
din 2013 

- Comrat, str. Victoriei, 78 

(satul Ferapontievka, strada 

Lenin 2) 

16 SA „Aurnecvin” mică - Comrat, str. Tretiakova 

 Asociația Viticultorilor din 
Găgăuzia „Găgăuzia-Vin” 
(14 firme)

  Comrat, strada Galatsana 5/1 
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Anexa 4 

Facilități de transport public existente în UTA Găgăuzia (Republica Moldova) 

№ Nume Notă Abordare
Regiunea Chișinău 

1 Aeroport internațional Oferă zboruri internaționale / 
regionale

str. Bulevardul Dacia 80/3, 
Chișinău 2026

2 Gară Curse internaționale/regionale str. Piața Gării 1, Chișinău 
3 Autogara de Nord Curse internaționale/regionale str. Calea Moșilor 2/1, Chișinău 

2024
4 Autogara de Sud Curse internaționale/regionale șos. Hîncești 145, Chișinău 

Regiunea Comrat 
5 Stație de autobuz Curse internaționale/regionale mun. Comrat, str. Victorie, 2 
6 Gara districtul Comrat, satul Budjak 

Districtul Ceadîr-Lunga 
7 Stație de autobuz Curse internaționale/regionale mun. Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 

105
8 Gară mun. Ceadîr-Lunga, str. 

Budjakskaya
Raionul Vulcănești 

9 Stație autobuz Oferă zboruri internaționale / 
regionale 

mun. Vulcănești, str. Lenin, 103 
10 Gara mun. Vulcănești
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Anexa 5 

 Festivaluri și serbări pe teritoriul UTA Găgăuzia, deschise pentru vizite turistice 

Mun. Vulcănești Date / Locație
 

Festivalul Regional de Covoare „Gagauz 
kilimneri” 

 
 

septembrie, sat Gaidar (districtul 
Ceadîr-Lunga) 

 
Festivalului Vinului „Gagauz Şarap Yortusu” 

noiembrie, mun. Comrat 
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Festivalul regional al portului național „Găgăuz 
Gergefi”  

septembrie, mun. Vulcănești 

Sărbătoarea națională „Hederlez” 
 

mai, mun. Ceadîr-Lunga 
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Festivalul internațional de cântece etno-pop 
„Bucak sesleri” 
 

iulie, satul Joltai (Ceadîr-Lunga) 

 

 


