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 întreprinderea cu capital străin  «ЗОЛОТОЙ АИСТ»  Adresa: str. Gagarin, 34, s. Tvardiţa,
Taraclia,  Republica Moldova, MD-7422 tel/fax:(+373 291) 6-23-54; 6-34-91; 6-30-52 e-mail:
zoIotoi_aist@mail.ru  http:www.zolotoi-aist.com Petru Peicov     Născut la 12 decembrie 1962 în
or. Svetlâi, Taraclia Tehnolog, absolvent al Institutului Poli-tehnic din Chişinău (1989). Din 2000,
director al ICS FVC «Золотой Аист». întreprinderea cu capital străin «Золотой Аист» este una
din întreprinderile tinere,-ce activează Jn domeniul producerii vinurilor şi divinurilor.

    

  

  

Şi-a început activitatea în anul 1997, prin punerea în funcţiune a unor secţii moderne, (de
prelucrare a strugurilor, de distilare, de maturare a distilatului pentru divin, de cupajare şi de
îmbuteliere), asigurate cu aparate şi utilaj performant. In anul 2003, întreprinderea şi-a sădit
plantaţii  proprii de viţa de vie; şi-a conformat aproape toate procesele şi operaţiile la noile
standarde europene şi respectă toate rigorile tehnologiilor moderne. Transformarea
materialului- vinicol în distilat pentru divin se realizează cu ajutorul utilajului modern de
producţie elveţiană. Întreprinderea dispune de un laborator ştiinţific de testare a calităţii
produsului finit şi de realizare a unor investigaţii ştiinţifice în domeniul industriei de producere a
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băuturilor alcoolice şi de depo-zite specializate, în care distilatul pentru divin şe păstrează în
poloboace din lemn de stejar şi în recipiente din inox. în cadrul întreprinderii activează 187
muncitori, buni cunoscători ai proceselor clasice şi moderne de vinificaţie. Producţia finită a
întreprinderii se toarnă în sticle de diferite forme şi dimensiuni» l Secţia de îmbuteliere este
prevăzută cu două linii în flux cu o capacii tate silnică de 35 mii sticle. întreprinderea participă
cu regularitate la expoziţii şi târguri naţionale şi internaţionale, unde diVinurile ei sunt apreciate
înalt de consumatori şi specialişti. In cadrul expoziţiilor («ExpoVin Moldo.va-2003» şi «Food and
Drinks-2004») ele au fost distinse cu premii prestigioase, divinurilc «Fluiefaş» şi «Sterh» fiind
decorate cu medalii de aur.
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