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Acest proiect este finanțat 
de Uniunea Europeană  

 

“Uniunea Europeană este formată din 27 de state membre care au decis să-

și conecteze gradat cunoașterea, resursele și destinele. Împreună, de-a 

lungul unei perioade de peste 50 de ani, ele au realizat o zonă de stabilitate, 

democrație și dezvoltare durabilă, cu menținerea diversității culturale, a 

toleranței și a libertăților individuale. Uniunea Europeană se angajează să 

împărtășească realizările și valorile sale cu țări și popoare de dincolo de 

granițele sale”. 

www.ro-md.net/ 

 

Raport analitic 
 

 

 

„Traseul 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 rep. Moldova și România. Acest lucru s-a realizat printr-o 

evaluare inițială a valorii industriei și a zonelor de creștere a ambelor țări, a schimburilor de 

resurse și cele mai bune practici, pentru a maximiza oportunitățile din industrie cu un accent 

privind dezvoltarea comunității rurale și promovarea culturii locale și partajate vizibilitate și 

practici de comunicare pentru a extinde acoperirea turistică in domeniul viti-vinicol. Traseul va 

fi o investiție într-una dintre cele mai vechi și mai respectate culturi viti-vinicole din regiunea 

transfrontalieră. 

În urma studiilor de marketing realizate pentru regiunea Moldova din România și Regiunea 

Găgăuzia din Republica Moldova  au fost propuse 2 rute turistice pentru regiunea Moldova 

și 4 rute turistice pentru Găgăuzia. 

Cele două rute turistice propuse in România, regiunea Moldova – cuprind județele Galați, 

Vaslui și Iași și presupun: 285 km, 6 zile, 1 Regiune, 1 Muzeu al viei și vinului, 1 Stațiune de 

cercetare vitivinicolă, 1 universitate agronomică, 3 județe și 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. 

 

Prima rută turistică presupune:  

• plecare din Iași la ora 8,  

• vizită Crama Averești (10.00-11.30), 
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• vizită Domeniile Bohotin (12.30-14.00), 

• plecare spre Iași, prânz la Restaurant „La Cumătru”, Iași (15.00-16.30),  

• sosire Iași 17.00 

 

Cea de- a doua rută turistică propusă presupune:  

• 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) 

 

În Republica Moldova sunt propuse de asemenea 4 rute turistice ale vinului în regiunea 

Găgăuzia- Moldova. 

 

Ruta turistică nr. 1 cuprinde vizite la:  

• Memorial (victime ale represiunii, foametei), Comuna Avdarma (Districtul Comrat) 

• excursie la vinăria SC „Tomai-Vinex” SA, Comuna Tomai (Districtul Ceadîr-Lunga) 

• vizită la Moara de vânt a găgăuzilor sec. XIX în Comuna Gaidar (Districtul Ceadîr-lunga) 

• excursie și cina la fabrică de vinuri „Vinuri de Comrat” SA, mun. Comrat 

• excursie la vinăria Asconi Winery (Asconi Winery SRL), Comuna Puhoi (Districtul 

Ialoveni) 

• excursie la vinăria Castel Mimi (Castel Mimi SRL), comuna Bulboaca(Districtul Anenii 

Noi). 
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A doua ruta turistică presupune:  

• excursie la Muzeul tardițiilor bulgărești „Rodoliubeți”, Comuna Chirsova (Districtul 

Comrat), 

• excursie la vinăria „Invinprom” SRL, Comuna Chirsova (Districtul Comrat) 

• excursie, vizită și cina în „Complexul Etno-Cultural „Gagauz Sofrasi”, Comuna Congaz 

(Districtul Comrat)  

• excursie la vinăria „Gogu Winery” („GoguIlie ÎI”), mun. Căușeni 

• excursie la vinăria „Purcari Winery” (ÎM „Vinăria Purcari” SRL), Comuna Purcari 

(Districtul Ștefan Vodă). 

 

Cel de-a treia ruta turistică cuprinde:  

• excursie la „ViniaTraian” (ÎM „ViniaTraian”), Comuna Gavanoasa (Districtul Cahul)  

• Vizitarea monumentului „Bătălia de la Cahul” (Monumentul în memoria Bătăliei de la 

Cahul, 1849), mun.Vulcănești 

• vizită la „Craft” – Cramă „Kara Gani” („CGL-PRIM” SRL ), mun. Vulcănești 

• excursie în faimoasele galerii ale Combinatului de Vinuri CRICOVA . 

 

A patra rută turistică propusă în Republica Moldova presupune:  

• excursie la Muzeul de istorie și Etnografie a tradițiilor poporului găgăuzesc, Comuna 

Cazaclia (Districtul Ceadîr-Lunga) 

• vizită-excursie la vinăria „Kazayak Vin” SA, Comuna Cazaclia (Districtul Ceadîr-Lunga), 

excursie la Ferma de creștere a cailor de rasă „At-Prolin” ÎS, mun. Ceadîr-lunga  

• excursie și cină la fabrica de vinuri „Vinuri de Comrat” SA, mun. Comrat  

• excursie la vinăria Mileștii Mici „Mileștii Mici SRL”, Comuna Mileștii Mici (Districtul 

Ialoveni) 

• excursie–vizită la vinăria ATU Winery („Est EuroVitis SRL”), mun. Chișinău. 
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Mai multe informatii despre rutele turistice precum si despre activitatile proiectului pot fi 

regasite pe pagina web www.wineromd.eu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wineromd.eu/

