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Intreprinderea mixtă «VISMOS» SA  Adresa: str. Uzinelor, 5, mun, Chişinâu, Republica
Moldova. MD-2023 tel: (+373 22) 47-27-37 fax: (+373 22) 44-53-80  e-mail: sales@vismos.md
http://www.vismos.md Constantin Olaru          Născut la 26 martie, 1945, în satul Donduseni, 
Donduşeni Inginer, absolvent al Şcolii de Viticultură si Vinificaţie (1963) şi al Institutului
Politehnic din Chişinău (1973). Doctor în ştiinţe tehnice. Din 2002, director general al ÎM
«Vismos». Declarat «Businessmanul anului» (2004). Vinurile bune conferă meselor un farmec
aparte.
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Ele înnobilează atât evenimentele obişnuite, cât si festivitâtile. Dar nici o băutură nu le poate
transmite intimitatea pe care le-o oferă vinurile spumante. Poate anume din acest motiv, în
toate ţările şi aproape la toate popoarejeţ' vinurile spu-  mante însoţesc serbările ceremoniale:
logodne, nunti, botezuri, zile de naştere etc. în cantităţi mai mari sau mai mici, ele se produc în
aproape toate statele lumii. Nu este o excepţie nici Republica Moldova. Unul din reprezentanţii
ilustrativi în acest sens este întreprinderea mixtă Combinatul de vinuri spumante şi de marcă
din Chişinău «Vismos» SA. ÎM «Vismos» SA s-a transformat în între-prindere mixtă în anul
2002, după ce 99,96% din acţiuni au fost cumpărate de către Casa de comerţ «Aroma» din
Moscova. De atunci, au fost reconstruite secţiile de bază şi spaţiile de producţie, vechiul utilaj a
fost înlocuit cu tehnică modernă de producţie franceză şi italiană. A fost creată o nouă secţie de
producere a divinurilor, dotată cu un distilator modern, secţii de maturare şi îmbuteliere. Au fost
reutilate integral liniile tehnologice ale filialei din satul Moscovei (r-ul Cahul), capacitatea de
prelucrare a cărora este de 6 mii tone struguri pe an. ÎM «Vismos» SA intenţionează să-s
sporească până la 500 hectare propriile plantaţii, cultivând soiuri de elită. Principalele domenii
de activitate ale întreprinderii sunt cultivarea strugurilor, producerea, păstrarea, comercializarea
a vinurilor liniştite, spumante şi a divinurilor. Combinatul «Vismos» produce vinuri naturale
ordinare şi de calitate superioară seci, demidulci, speciale («Caber- net-Sauvignon», «Merlot»,
«Pinot Franc»,   «Feteasca», «Chardonnay», «Sauvignon», «Aligote», «Reisling», «Cahor»,
«Portwein», «Zemfira», »Lidia», «Izabella», «Muscat»), precum şi spumante brute, seci,
demiseci şi demidulci, («Moldova», «Chişinău», «Vismos», «Naţional», «Сюрпризное
шампанское», «Советское шампанское»). Calităţile lor gustative sunt înalt apreciate de
consumatori. Capacitatea de producere a întreprinderii este de 6 mii sticle de vinuri spumante şi
6 mii sticle de vinuri liniştite şi divinuri pe ora. ÎM Combinatul de vinuri spumante şi de marcă
«Vismos» SA îsi comercializează producţia pe pieţele din Rusia, Ucraina, Kazahstan, Belarus si
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în alte tări. Aproape toate vinurile liniştite şi spumante au fost prezentate la cele mai
prestigioase expoziţii şi târguri internaţionale din Chişinău, Ialta, Timisoara, Budapesta,
Moscova, Sanct-Petersburg, Soci, unde s-au învrednicit de aproape 50 medalii şi premii, din
care numai în anul 2003:16 medalii de aur, 4 medalii de argint şi 4 medalii de bronz. în anul
2005, în Marea Britanie între-prinderii i s-a conferit certificatul internaţional de calitate ISO
9001:2000.
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