
Istoria vinăriei "Basavin&Co" 

Noi suntem rădăcinile unei istorii vechi! 

   

Nici o altă băutură nu provoacă atâtea controverse și prejudecăți ca vinul. Ce se înțelege prin termenul 

"vin"? Este o băutură cu un procentaj scăzut / mediu cu conținut de alcool, care are loc în urma 

fermentării strugurilor, obținîndu-se must/suc sau celuloză. Aproape fiecare țară susține că vinul este 

locul de naștere al sucului de struguri și numai noi știm cum să facem "vinul real". Și știm exact unde 

este "vinul real" !!! În partea sudică și însorită a Moldovei noastre mici, și anume în orașul 

Basarabeasca. 

,,Istoria companiei date a început cînd pe acest meleag a fost construită o fabrică de vinificație. La un 

moment eram un simplu lucrător și am lucrat aici neobosit. În timp, totul s-a prăbușit, plantația a fost 

pusă la vânzare, iar oamenii rămăsese fără locuri de muncă. Aceasta a început în 1998 - când fratele meu 

Valeriu și cu mine am decis să cumpăram și să continăm dinastia familiei. De ce zic dinastia? Deoarece 

bunicul nostru a avut propria vinărie mică în trecutul îndepărtat, povestește cu mîndrie proprietarul 

companiei date, dl Veaceslav. 

     

,,De mic copil am fost implicat în activitățile de recoltare, procesare și producere a vinului. Astfel, 

aroma acestei licori a persistat mereu în preajma noastră, motivându-ne să producem un produs de o 

calitate rar întîlnită’’. 



   

          Întrebat dacă a fost dificil să inițieze și să dezvolte o astfel de afacere la acel moment, dl 

Veasceslav ne-a comunicat că totul a fost creat și pus pe picioare, neavând încrederea totală că ar putea 

dezvolta o nouă vinărie modernă, pe acel meleag. ,,Încrederea, însă, a apărut odată cu  producerea 

primul vin. De-a lungul timpului, metode noi, au fost stabilite și implementate în cadrul companiei, care 

peste ani au dat rezultate. În ceea ce privește încrederea, aceasta a devenit mai puternică atunci când 

vinurile noastre au câștigat premii și medalii la competiții internaționale’’. Interlocutorul nostru arată cu 

mândrie pe perete diplome obținute, numindu-l ,,Zidul de mândrie’’.  

                                             

Plantația este construită pe propriile noastre idei, pe care le aducem cu noi din toate țările pe care le 

vizităm. Datorită faptului că călătorim peste hotare, învățăm multe lucruri noi. Și la sosire, implementăm 

și dezvoltăm afacerea noastră. 

De asemenea, întrebat cum crede, de ce sunt atât de multe vinuri de calitate scăzută pe piața Republicii 

Moldova? 



Concluzia dl Veaceslav este că în prezent multe afaceri au o calitate superioară. Astfel, pentru mulți 

producători, lucrul principal este cantitatea și mai puțin calitatea. 

                  

În prezent în cadrul companiei "Basavin&Co", lucrează peste 60 de angajați permanenți, iar în perioada 

recoltării și procesării roadei, numărul acestora ajunge pînă la 130 de persoane. 

Întrebat dacă îi este ușor să gestioneze un număr atât de mare de personal, având în vedere absența 

constantă, deplasări peste hotare etc. 

,,Nu m-am gândit niciodată ... Probabil pentru că oamenii sunt ocupați și implicați intens în procesul de 

lucru al fabricii. De asemenea, dl Veaceslav a menționat: ,,dacă lucrurile funcționează, obiectivele sunt 

atinse, atunci nu există probleme la locul de muncă sau în rândul personalului. La noi totul este 

excelent!’’ 

                  



             Ținînd cont de faptul că vinăria este vizitată anual de mulți turiști, conducătorul companiei dl 

Veaceslav ne-a comunicat că urmează să-și extindă afacerea, prin deschiderea unei pensiuni 

agroturistice în cadrul vinăriei. Astfel, promovând valorile, tradițiile neamului nostru, respectiv 

împărtășind tuturor vizitatorilor procesul de producere a vinului din cadrul fabricii date. De asemenea, 

interlocutorul  ne-a comunicat că la moment colaborează cu parteneri din întreaga lume, și anume: 

Europa, SUA, Polonia, Italia și chiar Africa de Sud. ,,Apreciem munca noastră și totodată ne dorim să 

consolidăm relațiile noastre cu parteneri din diferite țări’’. Motto-ul după care administrăm afacerea este 

următorul:  

Mergeți înainte! 

Țintiți obiectivul! 

 

 

 


