
 

 

Purcari extinde echipa R&D și lansează un parteneriat în domeniul vinificației 
organice  

 

București, 24 mai 2021 

Purcari Wineries Plc (”Purcari”, “Grupul”), una din cramele de frunte din Europa Centrală și de Est, 
anunță că domnul Gheorghe Arpentin, doctor în oenologie, președinte al Comisiei de Sănătate și 
Siguranță a Organizației Mondiale a Vinului a preluat rolul de Director Dezvoltare, Cercetare și Inovație 
în cadrul Grupului. 

De asemenea, Purcari a încheiat un parteneriat de colaborare cu Les Terres Noires SRL, administrată 
de către domnul Gheorghe Arpentin, pentru a procura struguri marcați organici, biodinamici și nature, 
pentru lansarea unor serii de produse noi, in segmentul bio. Les Terres Noires deține circa 25ha de 
podgorii cultivate conform tehnologiilor bio în regiunea cu Indicație Geografică Protejată ”Ștefan Vodă” 
din Moldova. 

“La Purcari punem un accent deosebit pe dezvoltarea culturii vinului, inovare și creare de trenduri noi 
în domeniul vinificației. Ideea unui vin bio marca Purcari este dezvoltată de mai mult timp. Cererea 
consumatorilor și retail-ului pentru astfel de vinuri este una foarte mare și în continuă creștere. 
Experiența domnului Arpenti ne va permite să facem un salt important într-un segment cu un potențial 
enorm. Suntem onorați de asocierea cu un profesionist de talia Dumnealui”, a declarat Victor Bostan, 
Director General Purcari. 

”Parteneriat cu grupul de companii Purcari va reprezenta un mare pas înainte pentru valorificarea 
potențialului segmentului bio. Îmi doresc să creăm vinuri unice, să experimentăm, dar și să contribuim 
la dezvoltarea durabilă în viticultură. Sunt onorat să mă alătur unei echipe atât de puternice si 
ambițioase, am încrederea ca vom realiza lucruri extraordinare împreună”,  a comentat domnul 
Gheorghe Arpentin.  

Despre Purcari 

Purcari Wineries Plc (brandurile Purcari, Crama Ceptura, Bostavan și Bardar) este unul dintre cele mai 
mari grupuri de vinuri și brandy din Europa Centrală și de Est. Grupul gestionează în jur de 1,300 de 
hectare de podgorii și operează patru platforme de producție în România și Moldova. Grupul este lider 
în segmentul de vinuri premium din România, cu o cotă de circa 30% și cel mai mare exportator de vin 
din Moldova, livrând în peste 30 de țări. Fondată în 1827, Purcari este cea mai premiată vinărie din 
Europa Centrală și de Est, la Decanter Londra 2015-2020 și printre cele mai bine poziționate pe Vivino, 
cu un scor mediu de 4.1 din 5.0, bazat pe mai mult de 52,000 de recenzii. Din februarie 2018, Grupul 
este listat la Bursa de Valori București (simbol WINE). Grupul e condus de Victor Bostan, un veteran de 



peste 30 de ani în businessul vinicol și susținut de investitori de top ca Horizon Capital, Fiera Capital, 
Conseq, East Capital, Franklin Templeton și SEB. 

 

Despre Gheorghe Arpentin 

Gheorghe Arpentin este doctor habilitat în științe tehnice, are o experiență de peste 28 de ani în industria 
vitivinicolă, iar între anii 2016-2020 a deținut funcția de Director al Oficiului Național al Viei. Domnul 
Arpentin este președinte al Comisiei de Sănătate și Siguranță a Organizației Internaționale a Viei și 
Vinului și unul dintre cei mai cunoscuți profesioniști oenologi moldoveni din lume. Domnia sa a fost 
fondator și Președinte al Asociației Micilor producători de Vinuri din Republica Moldova.  
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Declarație generală privind răspunderea 

Acest document poate conține anumite declarații anticipative care se bazează pe estimări și previziuni. Prin natura lor, aceste declarații 
de perspectivă sunt supuse unor riscuri și incertitudini importante și factori care nu țin de controlul sau de capacitatea noastră de a 
prezice. Aceste declarații de perspectivă nu ar trebui considerate ca o garanție a performanței viitoare, rezultatele efective ar putea 
să difere semnificativ de cele exprimate sau implicite de acestea. Declaratiile anticipative reflecta doar punctul de vedere al Grupului 
de la data prezentului document, iar Grupul nu se angajează să revizuiască sau să actualizeze aceste declarații anticipative. 
Declarațiile anticipative ar trebui să fie utilizate cu prudență și atenție și în nici un caz Grupul și conducerea acestuia nu pot fi trase la 
răspundere pentru nicio investiție sau altă decizie bazată pe astfel de declarații. Informațiile din acest document nu constituie o ofertă 
de vânzare sau o invitație de a cumpăra acțiuni în cadrul Grupului sau o invitație sau un stimulent pentru a se angaja în alte activități 
de investiții. 


