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"RO MD Cross-Border Wine 
Tourism Cluster Development”

Asociatia Obsteasca STABILITATE

Centrul de Dezvoltare SMART





Prin implementarea acestui proiect se dorește crearea unui cluster
pentru promovarea dezvoltării turismului pe ruta vinului folosind
principiile: parteneriate intersectoriale (afaceri - știință - educație),
sprijinirea culturii locale a regiunilor de frontieră din România și
Republica Moldova și conservarea patrimoniului istoric.

Crearea unui „traseu transfrontalier al vinului” contribuie la dezvoltarea
capacităților de promovare a turismului și a oportunităților economice
legate de producția și comercializarea vinului, precum și a infrastructurii
aferente în Moldova și România



Activitățile proiectului cuprind:

- evaluarea valorii industriei și a zonelor de creștere,
- identificarea celor mai bune practici pentru maximizarea
oportunităților din industrie,
- identificarea nevoilor de dezvoltare a comunităților rurale,
promovarea culturii locale,
- promovarea cramelor din județele Galați, Vaslui, Iași și Republica
Moldova,
- organizarea de evenimente specifice și de networking între actorii
implicați în domeniul vinului din cele două țări partenere.



Clusterul va fi format din:

- crame:
 Jud. Galați- Crama Bratu
 Jud. Vaslui - Domeniile Averești și Casa de Vinuri Huși
 Jud. Iași - Crama Cotnari - Castelul Cârjoaia

- Casa de vinuri Cotnari - Castelul Vlădoianu
- Crama Gramma
- Crama Bucium



- stațiuni de cercetare viti – vinicole,

 SCDVV Tg Bujoru
 SCDVV Iași

- universități,
 Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad”- Iași

 Universitatea” Dunărea de Jos” din Galați



- agenții de turism,

- ONG-uri cu activitate de promovarea a vinului și turismului vinicol,

- firme din domeniul HORECA, precum și alți actori importanți pentru
dezvoltarea acestui sector, care au sediu social și/sau punct de lucru în
unul din județele enumerate mai sus.



In perioada 22-23 octombrie 2021, a avut loc la Galați, conferința
transfrontalieră „Oportunități de diversificare a punctelor turistice pe
drumul vinului.”
La eveniment au participat producători de vinuri, agenții de turism, mediul de
afaceri din domeniul viti-vinicol, studenți și profesori din domeniul viti-vinicol,
autorități publice locale, jurnaliști, lideri ai ONG-urilor implicate în promovarea
vinului românesc.







În cadrul conferinței au avut loc degustări de vinuri. Participanții au degustat vinuri de la :

- Crama Bratu
-Domeniile Averești                            -Vinuri de Comrat



În cadrul proiectului vor avea loc 

- Vizite de studiu cu schimb de experiență care au ca scop:

 Conștientizarea bunelor practici și  tehnologii inovatoare în domeniul traseului 
vinului

 Dezvoltarea în rândul potențialilor participanți ai clusterului la teritoriile 
transfrontaliere

 Activități științifice și educaționale: una per fiecare tara. 



- Webinarii, cu rolul de  :
Conștientizare a oportunităților de dezvoltare in cadrul proiectului pentru tineri și 

pentru agențiile de turism 
 Activități de popularizare:câte unul pentru fiecare țară.

- Se va realiza un website care va conține :
datele principalelor puncte turistice, 
 crame,vinificatori, 
 instituții de sprijinire a afacerilor,
 institutii stiintifice si de invatamant din teritorii transfrontaliere; 
 forum pentru comunicații; webinarii 
 informații despre modul de funcționare a clusterului.



- Broșura „Eficacitate economică și socială și oportunitățile de piață ale unui cluster,
abordarea dezvoltării traseului vinului în regiunea transfrontalieră România-Moldova”, 
unde vor fi prezentate rapoartele analitice.

- Forumul Internațional de Business unde vor fi prezentate rezultatele rapoartelor 
efectuate cu scopul de realiza parteneriate cu membrii clusterului.

- Seminarii cu schimb de bune practici.  Cu scopul de a realiza noi conexiuni printre 
IMM-uri, autorități locale, ONG-uri. 



Traseul vinului

În Moldova‐România 
și 

Găgăuzia‐Republica Moldova



Traseul vinului 
reprezintă drumuri 

marcate și 
promovate cu 
indicatoare 

speciale, de‐a 
lungul cărora 
insistă valorile 

naturale, culturale 
și de mediu, 
podgoriile și 

pivnițele fermelor 
individuale sau 

asociate deschise 
publicului.



Traseul(drumul)
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. 



Turismul vitivinicol din Moldova România urmărește 3
elemente:
• degustarea vinului,
• dezvoltarea personală
• experiența destinației.

.



În turismul vitivinicol pot fi incluse activități culturale, 
sportive și gastronomice pentru a menține interesul 

vizitatorilor un timp mai îndelungat. 





Traseul Regiunea Moldova din România 
(județele Galați, Vaslui și Iași) presupune:

• 285 km
• 6 zile 
• 1 Regiune
• 1 Muzeu al viei și vinului
• 1 Stațiune de cercetare 
vitivinicolă
• 1 universitate agronomică
• 3 județe
• 10 crame



Alte obiective care pot fi 
incluse în traseu: 

• Două situri arheologice, 
• Mănăstiri,
• Muzeul satului gălățean, 
• Pădurea Gârboavele, 
• Vizită oraș Galați, 
• Vizită oraș Iași, castele, 
• Case memoriale,
• Lacuri,
• Delta Larga Jijia.

Orașul
Iași

Orașul Galați



Obiective oenologice:

Companii  Județul Iași Județul 

Vaslui

Județul Galați

Crame 

Crama Cotnari ‐ Castelul Cârjoaia Domeniile 
Averești

Crama Bratu

Casa de vinuri Cotnari ‐ Castelul 

Vlădoianu 

Casa de 

vinuri Huși

‐

Crama Strunga ‐ ‐

Crama Hermeziu ‐ ‐

Crama Gramma ‐ ‐

Crama Bucium ‐ ‐

Domeniile Bohotin ‐ ‐

Universități Universitatea de Științele Vieții 

„Ion Ionescu de la Brad”

‐ ‐

SCDVV SCDVV Iași ‐ SCDVV Tg Bujoru



• Ora 9.00 Plecare din centrul 
orașului Galați sau de la hotel
• Vizită SCDVV Tg. Bujoru (10.00‐
11.15)
• Vizită Muzeul Satului  Gălățean 
(12.00‐12.45)
•Vizită Crama Bratu  (13.00‐15.00)
• Prânz Hanul Vânătorului (15.15‐
16.30)
•Galați 17.00

Drumul vinului în județul Galați



Crama Bratu

SCDVV TG. Bujor



Drumul vinului în județul Vaslui

• Plecare din Iași la ora 8
• Vizită Crama Averești 
(10.00‐11.30)
• Vizită Domeniile Bohotin 
(12.30‐14.00)
• Plecare spre Iași
• Prânz la Restaurant „La 
Cumătru”, Iași (15.00‐16.30)
• Sosire Iași 17.00



Domeniile Averești



•Plecare Iași (8.00)
•Crama Cotnari ‐ Castelul Cârjoaia (9.40‐11.30)
•Casa de vinuri Cotnari ‐ Castelul Vlădoianu – Castelul cu 
campanelă (11.30‐13.00)
•Prânz la Casa de vinuri Cotnari (13.00‐14.00)
•Muzeul de Sit Arheologic de la Cucuteni (14.20‐14.45)
•Castelul Sturdza de Miclăușeni (15.20‐16.00)
•Degustare de vinuri Crama Strunga (16.00‐17.00)
•Cina la Castelul Sturdza de Miclăușeni (17.00‐18.00)
•Sosire Iași (20.30)

Drumul vinului în județul Iași 1.





Cotnari 



Castelul Sturdza de 
Miclăușeni 



Muzeul de Sit Arheologic de la Cucuteni



•Plecare din Piața Unirii (ora 8.00)
•Vizită Delta Larga Jijia (9.00‐10.30)
•Vizită la Crama Hermeziu (11.30‐13.00)
•Prânz la Crama Hermeziu (13.00‐14.30) 
•Vizită Muzeul Mihail Sadoveanu, Iași 
(15.30‐16.00)
•Vizită Beciul lui Adamachi (16.15‐17.00)
•Cină la Restaurant Unirea (17.30‐19.00)

Drumul vinului în județul Iași 2.



Delta Larga Jijia



Crama Hermeziu



Beciul lui Adamachi



Traseul vinului în 
regiunea Găgăuzia, 
Republica Moldova



• Sosire în Chișinău / sosire în mun. Comrat 
• Înscriere și cazare la Grand Hotel, mun. 

Comrat 
• Cină degustare de vinuri la restaurantul 

Hotelului Grand, mun. Comrat (18:00‐
21:00)

Ziua 1



Mic dejun la Hotel „Grand” mun. Comrat 08:00‐09:00
Transfer: mun. Comrat ‐ sat Avdarma (regiunea Comrat) 09:00‐09:30
Excursie la Muzeul de istorie al locuitorilor satului Avdarma, sat Avdarma (regiunea 
Comrat) 09:30‐10:30
Vizita la izvorul Nogai din sat Avdarma (regiunea Comrat) 10:30‐11:30
Vizită la Memorialul din sat Avdarma (regiunea Comrat) (victime ale represiunii, 
Holodomor) 11:30‐13:00
Prânz la grătarul nr.1 / nr.2 din sat Avdarma (raionul  Ceadîr‐Lunga) 13:00‐14:00
Transfer: de la Avdarma (regiunea Comrat) în sat Tomay (raionul Ceadîr‐Lunga) 13:00‐
14:00
Excursie la Muzeul Covoarelor din sat Gaidar (raionul Ceadîr‐Lunga) 14:20‐16:00
Transfer de la Gaidar (raionul Ceadîr‐Lunga) ‐ mun. Comrat 18:00‐18:30
Excursie și cină la crama „Vinuri de Comrat” SA, mun. Comrat 18:30‐22:00

Ziua 2



Vizită la Memorialul din 
sat Avdarma 
(regiunea Comrat) 

Excursie la Muzeul
Covoarelor din sat Gaidar
(raionul Ceadîr‐Lunga) 



Ziua 3

Mic dejun la Hotel „Grand” mun. Comrat 08:00‐09:00
Transfer: din mun. Comrat în sat Puhoi, (raionul Ialoveni) 09:00‐11:00
Tur al cramei Asconi, sat Puhoi, (raionul Ialoveni) 11:00‐13:00
Prânz la Crama Asconi, sat Puhoi, (raionul Ialoveni) 13:00‐14:00

Transfer: din sat Puhoi, (raionul Ialoveni) în sat Bulboaca (districtul Novoanensky) 14:00‐14:30
Excursie la castel –Crama Castel Mimi, sat Bulboaca (districtul Novoanensky) 14:30‐17:00
Timp liber Stațiunea Castel Mimi, sat Bulboaca (districtul Novoanensky) 17:00‐18:00
Cină la Crama Castel Mimi, sat Bulboaca (districtul Novoanensky) 18:00‐20:00
Transfer: din sat Bulboaca (raionul Novoanensky) în mun. Comrat 20.00‐22.00





Tur al cramei Crama Asconi 
(Asconi Crama SRL), sat 
Puhoi, (raionul Ialoveni)

Prânz la Crama Asconi 
(Crama Asconi SRL), sat 
Puhoi, (raionul Ialoveni)



Excursie la castel –Crama
Castel Mimi, sat Bulboaca
(districtul Novoanensky) 

Timp liber Stațiunea Castel Mimi, 
sat Bulboaca (districtul
Novoanensky) 
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