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 Societatea pe acţiuni «VINUL CODRILOR» Adresa: str. Ştefan cel Mare 4, s. Pereserina,
Orhei, Republica Moldova. MD-3541 tel.: (+373 235) 4-77-44 fax: (+373 235) 4-74-63 Victor
Ulinici  Născut la 5 octombrie 1965, în satul Valea-Trestieni, Nisporeni - Inginer-tehnolog,
absolvent al Şcoalii de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinâu (1985) si al Universităţii Tehnice din
Moldova (1996). - Din 2000, director-general al «Vinul Codrilor» SA. Cele două mari comori ale
pământului nostru - codrii şi viile - au impresionat mereu oamenii. Viţa de vie, cultivată în
vecinătatea codrilor seculari Întruneşte vigoarea şi rodnicia pământului. Poate anume din acest
motiv sunt atât de deosebite băuturile produ- / se din strugurii crescu^ în zonele codrilor.  Drept
confirmare a acestui fapt pot servi vinurile fabricate şi păstrate în depozitele societăţii pe acţiuni
«Vinul Codrilor».
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  întreprinderea produce vinuri de consum curent (seci, demiseci, dulci, demidul- ci, pentrudesert), dar şi vinuri speciale. Acestea - vechi sau tinere, tradiţionale sau speciale, albe, rozesau roşii - sunt alese cu multă pricepere şi constituite în colecţii. Cele mai bune sunt incluse înVinoteca de aur a întreprinderii. Vinoteca, de rând cu întregul spaţiu al «Vinul Codrilor» SA,bucură întotdeauna vizitatorii. Aici sunt create condiţii optime pentru păstrarea şi maturizareavinurilor. în preajma vinotecii sunt amplasate săli, laboratoare, spaţii expoziţionale, înzestrare cumese, stelaje, nişe în care vinul este păstrat în poloboace din lemn de stejar, de diferite mărimişi capacităţ i. Sticlele elegante de forme şi culori diferite armonizează şi dau prestanţă întreguluispaţiu. «Vinul Codrilor» SA a fost constituită în anul 1997, în baza sovhozului-fabrică«Peresecina». Obiectivele ei de bază sunt prelucrarea strugurilor, producerea şi prelucrareamaterialului pentru vinurile de calitate, producerea, păstrarea, îmbu-   telierea şi comercializareavinurilor brute pentru şampanie şi pentru producerea vinurilor spumante. întreprinderea are ocapacitate de 6 mii tone de struguri pe an. Procesele tehnologice sunt asigurate de 90specialişti de înaltă calificare. Aceştia posedă o bogată experienţă, tehnici şi tehnologii moderneşi operează cu utilaj performant. Toate procesele şi liniile de producere sunt automatizate,rentabilitatea lor fiind de 400 mii decalitri. Graţie acestui fapt, întreprinderea izbuteşte săpresteze servicii şi altor producători, îmbuteliind vinuri pentru firmele «Vismos»,«Cricova-Acorex» etc. Vinurile produse la «Vinul Codrilor» au gust, arome şi proprietăţispecifice, fiind înalt apreciate de consumatorii din Moldova, dar şi de cei din Rusia, Belarus,Ucraina. Ele se bucură de credibilitate în rândul beneficiarilor, mai ales pentru faptul că suntconfecţionate din materie primă naturală, ecologic pură. Pentru a satisface cerinţele mereucrescânde ale pieţei şi clienţilor, întreprinderea preconizează să-si sporească volumul deproducţie, să-si extindă suprafeţele, să reabiliteze vechile plantaţii, să instaleze noi linii deprelucrare a strugurilor si de îmbuteliere a sticle-lor, să se ralieze la standardele europene alecalităţii.
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