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*                                     Marca comercială S.A Cricova  din 28 august 2003              
a                             a fost declarată prin lege obiect al patrimoniului  
cultural - național al Republicii Moldova. Combinatul de vinuri Cricova a 
fost fondat în anul 1952, reprezentând un complex subteran unic, cunoscut 
în întreaga lume pentru labirinturile sale imense și în special pentru 
vinurile sale excelente. Anume aici începe istoria perlelor vinificației 
moldave, în zona centrală a Moldovei. De 65 de ani combinatul de vinuri 
Cricova  își bucură consumatorii din țară, dar și cei din-afara țării ce 
apreciază spumantele, jocurile de arome și culorilor oferite de savurosul 
vin spumant.  

 
 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1952


Pe piața națională, dar și internațională Cricova 
are și concurenți, cărora le ține față, precum... 

 



       Standarde în procesul de 

producere a vinului  
SM 84:2015 



     

 SM EN 16293:2017 

SM SR ISO 4707:2012 



*SM 71:1994    Vinuri de struguri şi produse vinicole. Terminologie 
 

*SM 117:1995  Vinuri de struguri si vinuri materie primă de struguri 
tratate.      Condiţii tehnice generale  
 
SM 118:1995  Vinuri de struguri. Marcare 
 

*SM STAS 2684:2002   Ambalaje de lemn. Butoaie de stejar pentru vin 
şi băuturi alcoolice 
 

*SM 117:2004   Vinuri de struguri şi vinuri materie primă de struguri 
tratate. Condiţii tehnice generale 
 

*SM 118:2007  Vinuri de struguri. Ambalare, etichetare şi marcare 
 

*SM 320:2015  Vinuri materie primă pentru vinuri spumante şi vinuri 
spumante de calitate. Specificaţii 
 

*SM EN 16293:2017  Ambalaje. Ambalaje de sticlă. Inele BVS înalte 
pentru vinuri liniştite 
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La Combinatul pentru fabricarea vinurilor "Cricova" a fost 

implementat şi certificat sistemul de management al calităţii în 

conformitate cu cerințele standardului ISO 9001. Aceastea 

contribuie la promovarea vinurilor obişnuite şi spumante pe 

pieţele internaţionale. 

 



   

Implementarea Sistemului ISO 9001 

                    (2008) 
 

Implementarea Sistemului de 

Management al Siguranței 

Alimentelor ISO-22000  (2009) 

 



– certifică clienților că societatea funcționează pe 
baza unui sistem de calitate recunoscut 
internațional; 
– păstrarea poziției de piață; 
– cucerirea a noi nișe de piață; 
– îmbunătățirea imaginii firmei; 
– creșterea încrederii clienților și furnizorilor în 
serviciile și produsele oferite; 
– îndeplinirea condițiilor de participare la licitații; 
– favorizează comerțul internațional cu bunuri și 
servici. 
 



Datorită implimentării standardelor și sistemelor de management S.A 

Cricova exportă produsele sale în peste 17 țări.  Strategia Combinatului 

de Vinuri este de a diversifica piețele de desfacere și de a atrage noi 

parteneri de afaceri. 

 

SUA, China, Polonia, țarile Baltice, Belarus, Belgium, Canada, Czech Republic, Cyprus, Estonia, 

Israel, Kazakhstan, România, Serbia, Taiwan, Ucraina, etc. 



În conformitate cu ultimile standarde 
naționale și internaționale compania 
dispune de utilajul modern, necesar 
pentru asigurarea procesului de 
productie. În pofida unei finanțări mai 
mici, comparativ cu alte companii din 
sectoarele de producere, compania a 
reușit să obțină un nivel tehnologic 
înalt, similar producatorilor de vinuri 
din strainatate.  

 
Combinatul de Vinuri „Cricova” S.A. 

este unica întreprindere din Republica 

Moldova care produce vinuri spumante 

în conformitate cu metoda clasică 

franceză - „Methode Champenoise”. 

 

 Productivitatea de îmbuteliere a                       

vinurilor spumante este de 6000 de 

sticle pe oră, iar a vinurilor lente de 

9000 de sticle pe oră.  
 



Odată cu implimentarea sistemelor de  
management al călității, combinatul de vinuri  
Cricova a pimit permisiunea de a livra vinurile 
sale pe piața rusă.  În urma verificărilor şi  
testelor de laborator, Serviciul fitosanitar rus  
a avizat pozitiv exportul a 20 de tipuri de  
vinuri şi spumante Federaţiei Ruse, iar decizia 
autorităţilor de la Moscova vine să confirme  
odată în plus înaltele standarde de calitate  
promovate de Combinatul de Vinuri „Cricova” pe 
parcursul activităţii sale. 

 



    
     Un motiv de mândrie pentru 

Combinatul de Vinuri „Cricova”.  

   „Fetească Albă” marca Cricova 

a obţinut medalie de argint la 

Concours Mondial de Bruxelles 

2017, una dintre cele mai 

prestigioase competiţii 

internaţionale din lumea vinurilor.  





  



   

• Grifonul de Aur 2000, Yalta. 

Grand Prix pentru Spumantul 

Clasic Cricova brut 

 

• Grifonul de Aur, 2002, Yalta. 

Super Grand Prix pentru 

Spumantul Clasic Cricova Sec. 

 

• Prodexpo 2003, Moscova. 

Medalie de aur pentru vinul 

ordinar roşu de desert CAHOR. 

 

• ExpoVin Moldova 2005. Medalie 

de aur pentru CABERNET Roşu 

Sec de Colecţie. 

 

• Ziua Naţională a Vinului 2009. 

Medalie de Aur pentru 

performanţe în fabricarea 

producţiei vinicole. 



    

o Chardonnay du Monde 2003, 

Bordeaux, Franţa. Medalie de 

bronz pentru vinul de calitate 

superioară CHARDONNAY 

alb, sec. 

 

o The International Wines & 

Spirits Competition 2007. 

Medalie de Bronz pentru 

Spumantul Clasic roşu dulce. 

 

o Expoziţia Internaţională de 

Produse Alimentare 2012. 

Dimplome de Laureat. 

 

o Food and Beverages Award 

1995, Barselona, Spania. 



Expoziții internaționale  ale vinurilor Cricovei 

S.A Cricova a participat la 

expoziția „ProWein” pentru a 4-

a oară cu un stand comun „Wine 

of Moldova”, care în acest an a 

reunit un număr record de 

vinării – 33. 

La această ediție a „China Food and 

Drink Fair” (CFDF) Republica 

Moldova este prezentă pentru a doua 

oară cu un stand comun cu suprafața de 

124 metri pătrați, unde 180 de tipuri de 

vinuri vor fi expuse de 24 de companii 

reunite sub brandul de țară „Wine of 

Moldova. A Legend Alive” la care ia 

parte și S.A Cricova.  
 



GUEST BOOK 

“ În cei 65 ani a istoriei sale, Beciurile  

Cricova au devenit un loc de pelerinaj pentru fanii de vinuri din 

întreaga lume. Un alt avantaj unic al companiei, nici o fabrică de 

vin din lume nu-i poate ține față. “ 

 

 

“ Este întotdeauna o mare plăcere să vizitez Moldova și în 

special Cricova, dar astăzi a fost o ocazie specială pe care o 

apreciez foarte mult. “ 

"Am avut deosebită plăcere să vizitez 

Combinatul de Vinuri Cricova și să apreciez 

roadele unei tradiții în care Republica 

Moldova excelează și pentru care este 

apreciată în întreaga lume. “ 



Concluzii: 

 
Implimentarea standardelor a deschis noi orizonturi pentru 

Combinatul de vinuri S.A Cricova; 

S-a dezvoltat întreprinderea, fiecare produs este bazat pe calitatea sa; 

Vinurile S.A Cricova au început să fie recunoscute pe piața europeană 

și internațională; 

Obținerea încrederii clienților, datorită implimentării Sistemelor de 

Management al Calității; 

Posibilitatea intrării pe piețe noi; 

Participarea la licitații; 

Îmbunătățirea imaginii pe piață; 

Etc. 

 

 

 

 



*
Consultând catalogul documentelor normative am constatat că încă prevalează 
standardele GOST pentru vinuri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ținând cont de înrăutățirea relațiilor comerciale cu Federația Rusă, în scopul 
accederii spre piața europeană este necesar de revizuit standardele naționale în 
domeniul respectiv, de anulat pe cele conflictuale în favoarea adoptării și 
implimentării standardelor europene/internaționale 

 

  



   Vă    
mulțumim 

pentru 
atenție ! 


