
Gogu Winery - mic producător de vinuri cu renume 

 

Pasionat de vinificație din adolescență, după 10 ani de muncă la o vinărie din 

Republica Moldova, Ilie Gogu, un tânăr din orașul Căușeni și-a pus pe roate 

propria afacere – “Gogu Winery”. Crește struguri, produce vinuri, participă la 

expoziții și încearcă să-și facă loc printre producătorii mari și cunoscuți de vinuri 

din Republica Moldova. 

                      

 

Fondatorul fabricii vinicole din Căușeni, Ilie Gogu, şi-a început activitatea 

ca rezultat al participării la concursul anual destinat vinificatorilor amatori 

„Polobocul de Aur”. Din 2004, antreprenorul autohton a participat la acest 

eveniment de 7 ori primind diverse premii. Astfel, vinul Kagor a fost premiat de 

patru ori, iar vinurile „Merlot”, „Rose”  şi vinul alb de desert, respectiv câte o 

dată.           

 “Vinificarea a început să mă preocupe încă din anul 2000, când am mers să 

studiez la Universitatea Tehnică din Moldova, la Facultatea de vinificație.” 

Tehnolog vinificator de profesie, antreprenorul face parte din Asociația Micilor 

Producători de Vinuri din Moldova, iar în 2014, a ieșit pe piață ca producător de 

vinuri, înregistrându-și oficial marca comercială „Gogu Winery”.   

 Fabrica lui Ilie Gogu nu este prea mare, cuprinzînd două încăperi cu 

suprafața de aproximativ 90 m² fiecare, totodată deţinînd şi un beci, construit în 

anul 2012, cu suprafața de 65 m², iar via pe care se cresc doar soiuri europene, are 
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o suprafață de doar 6 hectare. De asemenea, capacitatea întreprinderii permite 

prelucrarea a 30 de tone de struguri. 

 

 

 

 

Rezulatetele anului 2015 au fost marcate de lansarea a aproape 10 mii de 

sticle de vin propriu, produs din soiuri europene  – „Merlot”, „Rose”, 

„Sauvignon”. Ca o încercare a fost şi producerea vinului „Kagor”, deocamdată, 

doar pentru probă. Fiind la început de cale, Gogu Winery, deja comercializează 

vinuri în mai multe regiuni ale ţării, precum mun. Chișinău, raioanele Căușeni, 

Cahul, ş.a., fiind solicitate chiar şi în ţările vecine, Ucraina și Rusia. 

 Specializarea companiei „Gogu Winery” și a altor producători mici de vinuri 

este producția unor cantităţi mici de vinuri calitative, cu o referire geografică la o 

anumită zonă. Astfel de vinuri sunt unice în felul lor și ele nu pot constitui 

preocuparea unei fabrici vinicole mari, care este orientată pe volume mari de 

producție. Este domeniul destinat micilor fabrici locale, asemănătoare celei din 

Căușeni, producătoare de vinuri doar de pe propriile vii. 



                                  

 

                            Întreprinderea a beneficiat de sprijin din fondul de subvenționare a 

producătorilor agricoli în anul 2015 pentru înființarea a 2 ha de teren cultivate cu 

struguri tehnici. În anul curent suprafețele de producere vor fi extinse cu încă 0,5 

ha.           

 Vinurile „Gogu Winery” au fost remarcate în cadrul mai multor concursuri 

și festivaluri naționale, dar și internaționale.  
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De remarcat că, cea mai recentă distincție vine de la cel mai mare concurs 

internațional de vinuri organizat sub patronajul Organizației Internaționale a 

Vinului, Berliner Wine Trophy desfășurat în perioada 4-7 februarie 2016, la 

Berlin. Vinul Gogu Winery Blanc de Merlot 2015 a fost premiat cu medalia de aur, 

fiind unul din cele cinci vinuri moldovenești menționate cu aur la acest prestigios 

concurs internațional.          

 În Căuşeni, Ilie Gogu este recunoscut de toţi, graţie vinurilor pe care le 

produce. Anume datorită muncii asidue pe care o defsăşoară, Ilie Gogu în 

domeniul vitivinicol, oraşul Căuşeni, va fi gazda ediţiei 2016 a festivalului naţional 

Polobocul de Aur. 
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