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 Intreprinderea cu capital străin «МОЛДАВСКИЙ СТАНДАРТ» Adresa: str. Gagarin, 30, s.
Tvardiţa, Taraclia, Republica Moldova, MD-7422 tel/fax: (+373 291) 6-31-86; 6-30-99; 6-34-93
e-mail: md_st@mail.ru Vasile Sosev  Născut la 30 iunie 1972, în satul Tvardiţa, Ceadâr-Lunga
Manager-economist, absolvent al Colegiului agrotehnic din or. Svetlâi (1994) şi al Academiei de
Studii Economice din Moldova (2001). Din 2001, director al întreprinderii «Молдавский
стандарт». întreprinderea cu capital străin «Молдавский стандарт» este o unitate industrială
modernă a Republicii Moldova, specilizată în producerea vinurilor, divinurilor, brandy, băuturilor
alcoolice tradiţionale.
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Şi-a început activitatea in anul 1997, când au fost puse în funcţiune secţiile de prelucrare a
doagelor de stejar, de distilare, de maturare a distilatului pentru divin, de cupajare şi de
îmbuteliere, care lucrează în baza unor tehnologii avansate, lansate de specialişti notorii din
Europa. Tentru a se conforma la ele, întrepridnerea -şi-a procurat instalaţii unice, produse de
compania elveţiană «Arnold Holstein», care permit obţinerea unui distilat calitativ, folosit pentru
fabricarea divinurilor. Stabilitatea şi calitatea distilatului şi a divinurilor se asigură prin
prelucrarea produsului vinicol la frig, în secţia frigorifică, dotată cu două linii în flux, elaborate de
firmele italiene «Deilla Toffala» şi «Vella». Testarea producţiei se efectuează in cadrul unui
laborator modern. Produsul finit se îmbuteliază în recipiente de diverse forme şi capacităţi,
secţia de îmbuteliere fiind completată cu o linie supermodernâ de vărsare (de producţie
italiană), ce permite îmbutelierea a 25 mii de sticle pe zi. înainte de a fi îmbuteliat, distilatul se
păstrează în încăperi specializate, în poloboace din lemn de stejar, procurate din Franţa, fapt ce
asi-gură calitatea şi maturitatea lui. întreprinderea produce mărci comerciale de divin deja
recunoscute: «Молдавский стандарт», «Кантемир» «Mereni», «Premier VMC», «Versalles»
«Черное солнце», distinse cu numeroase medalii în cadrul celor njai prestigioase expoziţii şi
concursuri de degustare de rang naţional şi internaţional. La expoziţiile «World Food
Ukraine-2004», «Peterfood-2004» şi «Prodexpo-2005». divinul «Молдавский стандарт» a fost
medaliat cu aur in mai multe nominalizări. Cea mai prestigiousă distincţie rămâne aprecierea
acordată de cumpărători - cei mai exigenţi arbitri ai calităţii: producţia întreprinderii se expediază
in 12 ţări ale lumii. «Молдавский стандарт nu se mulţumeşte doar cu succesele dejajobţinute;
îşi propune planuri indrăzneje de a crea noi mărci comerciale de elită şi de a-si extinde aria de
activitate.
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