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IV 

Indica ii geografice, denumiri de origine, 
specialit i tradi ionale garantate /  

Geographical indications, appellations  
of origin, traditional specialties guaranteed 

rotec ia juridic  a indica iilor geografice, a denumirilor de origine i a specialit ilor 
tradi ionale garantate pe teritoriul Republicii Moldova se asigur  în temeiul înregistr rii lor la 

AGEPI, în modul stabilit de Legea nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protec ia indica iilor geografice, 
denumirilor de origine i specialit ilor tradi ionale garantate, sau în baza tratatelor interna ionale, 
inclusiv a acordurilor bilaterale, la care Republica Moldova este parte. 

Înregistrarea denumirii de origine sau a indica iei geografice genereaz  apari ia dreptului de 
utilizare a acestora. Denumirea de origine i indica ia geografic  înregistrate nu pot fi cesionate, 
licen iate i nu pot face obiectul unor drepturi reale. 

Orice persoan  fizic  sau juridic  din aria geografic  corespunz toare care produce i/sau 
prelucreaz , i/sau prepar  produse în conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru o 
denumire de origine protejat  sau pentru o indica ie geografic  protejat  poate depune la AGEPI o 
cerere privind acordarea dreptului de utilizare a acesteia. 

În prezenta Sec iune se public : datele privind cererile de înregistrare a indica iilor geografice, 
denumirilor de origine, specialit ilor tradi ionale garantate; indica iile geografice, denumirile de origine 
i specialit ile tradi ionale garantate c rora li s-a acordat protec ie pe teritoriul Republicii Moldova; 

cererile privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de origine protejat  sau pentru o 
indica ie geografic  protejat ; datele privind acordarea dreptului de utilizare pentru o denumire de 
origine protejat  sau pentru o indica ie geografic  protejat ; datele privind reînnoirea dreptului de 
utilizare pentru o denumire de origine protejat  sau pentru o indica ie geografic  protejat .  

 

egal protection of geographical indications, appellations of origin and traditional specialties 
guaranteed in the Republic of Moldova shall be afforded on the basis of registration with the 

AGEPI, as established by Law No. 66-XVI of 27.03.2008 on the Protection of Geographical 
Indications, Appellations of Origin and Traditional Specialties Guaranteed, or under international 
treaties, including bilateral agreements, to which the Republic of Moldova is party. 

Registration of an appellation of origin or a geographical indication generates the right to use 
thereof. A registered appellation of origin or a geographical indication may not be assigned, licensed 
and it may not form a subject matter of any real rights. 

Any natural or legal person from the respective geographical area, who produces and/or processes 
and/or prepares products conforming to the specification for a protected appellation of origin or 
protected geographical indication, shall be entitled to apply to AGEPI, seeking to be granted the right 
to use it. 

 
 
 

P
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In this Section shall be published: data on applications for registration of geographical indications, 
appellations of origin, traditional specialties guaranteed; geographical indications, appellations of 
origin and traditional specialties guaranteed that have been granted protection in the Republic of 
Moldova; requests for grant of the right to use a protected appellation of origin or a protected 
geographical indication; data on grant of the right to use a protected appellation of origin or a 
protected geographical indication; data on renewal of the right to use a protected appellation of origin 
or a protected geographical indication. 
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Indica ii geografice, denumiri de origine, specialit i 
tradi ionale garantate pentru care este solicitat  

protec ie pe teritoriul Republicii Moldova /  
Geographical indications, appellations of origin, 

traditional specialties guaranteed for which 
protection is sought in the Republic of Moldova 

 
n conformitate cu Legea nr. 66-XVI din 27.03.2008 privind protec ia indica iilor geo-
grafice,denumirilor de origine i specialit ilor tradi ionale garantate cererea de înregistrare a unei 

denumiri de origine, a unei indica ii geografice sau a unei specialit i tradi ionale garantate se depune 

la AGEPI.În termen de 3 luni de la data public rii cererii depuse în conformitate cu Legea nr. 66-XVI 
din 27.03.2008 orice persoan  care are un interes legitim este în drept s  formuleze o opozi ie 
împotriva acord rii protec iei / dreptului de utilizare, dup  caz. Opozi ia argumentat  va fi prezentat  
în scris la AGEPI, fiind înso it  de dovada achit rii taxei stabilite.  

n accordance with Law no. 66-XVI of 27.03.2008 on the Protection of Geographical Indications, 
Appellations of Origin and Traditional Specialties Guaranteed the application for registration of an 

appellation of origin, a geographical indication or a traditional specialty guaranteed shall be filed with 
AGEPI. 

Within three months from the date of publication of the application filed in accordance with Law 
no. 66-XVI of 27.03.2008 any person having a legitimate interest is entitled to lodge an opposition 
against the grant of protection / right of use, where appropriate. The reasoned opposition shall be filed 
in writing with AGEPI, accompanied by the proof of payment of the prescribed fee. 

 

Î
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Cereri de înregistrare a indica iilor 
geografice 

 
Num rul de depozit IG-004 
Data de depozit 2012.11.08 
 
Indica ia geografic  DIVIN 

 
DOCUMENTUL UNIC 

Prezentul document unic descrie principalele 
elemente ale caietului de sarcini, 

cu titlu informativ 
 

I. INDICA IA  GEOGRAFIC   SOLICITAT   SPRE 
ÎNREGISTRARE 

 

 
 

II.   SOLICITANT  Asocia ia Produc torilor  
de Divin i Brandy de Moldova, MD 
Str. Toma Ciorb  nr. 38,  
MD-2004, Chi in u, Republica Moldova 

 
III. CLASA/PRODUSUL  

 
NCL (10) 
33 -  rachiu de vin învechit. 

 
IV. DESCRIEREA PRODUSULUI  

 
Divinul este rachiul de vin învechit, fabricat pe 

teritoriul Republicii Moldova din materie prim  au-
tohton , exclusiv din distilate pentru Divin învechite în 
contactul cu lemnul de stejar cel pu in trei ani, cu 
condi ia respect rii prevederilor caietului de sarcini i 
a prevederilor legale în vigoare. 

Rachiurile de vin învechite cu indica ia geo-
grafic  protejat  Divin (în continuare Divin) se împart 
în urm toarele categorii: 

- V.S. (Very Special) – Divin fabricat din 
distilate cu termen minim de învechire de 3 ani; 
- V.S.O.P. (Very Super Old Pale) – Divin fab-
ricat din distilate cu termen minim de învechire 
de 5 ani; 
-     X.O. (Extra Old) - Divin fabricat din distilate cu 
termen minim de învechire de 7 ani; 
- X.X.O. (Extra Extra Old) - Divin fabricat din 
distilate cu termen minim de învechire de 20 de 
ani. 
Vârsta declarat  a Divinului este determinat  de 

termenul de învechire a celui mai tân r distilat utilizat 
în cupaj. 

Caracteristicile organoleptice ale Divinului, 
conform tabelului 1. 

 

Tabelul 1 

Caracteristici Condi ii de admisibilitate 
Aspect Lichid limpede f r  particule  

în suspensie i f r  sediment 
Culoare De la auriu-deschis pân   

la chihlimbariu de diferite nuan e 
Buchet  
i gust 

Caracteristice pentru Divinul 
de categoria corespunz toare, 
f r  miros i gust str in 

 
Caracteristicile fizico-chimice ale Divinului, conform 

tabelului 2. 

Tabelul 2

Caracteristici Condi ii de admisibilitate 
V.S. V.S.O.P. X.O. X.X.O. 

Concentra ia 
alcoolic , % vol. 

40-42 40-42 40-44 40-44 

Concentra ia în 
mas  a zah -
rului, g/dm3, 
max. 

17 17 25 10 

Concentra ia în 
mas  a extrac-
tului sec nere-
duc tor, g/dm3, 
min. 

0,5 0,6 0,7 0,9 

Concentra ia în 
mas  a substan-
elor volatile, 

g/dm3 alcool 
anhidru, min. 

2,0 2,0 2,0 2,0 

Concentra ia în 
mas  a fierului, 
mg/dm3, max. 

1,5 1,5 1,5 1,5 

Concentra ia în 
mas  a alcoolu-
lui metilic, 
g/dm3, alcool 
anhidru, max. 

2,0 2,0 2,0 2,0 

Densitatea 
optic , min. 

0,3 0,4 0,5 0,7 

Not  : 
1. Concentra ia alcoolic , concentra ia în mas  a 

zaharurilor i vârsta concret  se stabilesc în 
documentul tehnologic, elaborat pentru fiecare 
marc  (denumire comercial ). 

2. Abaterile admisibile pentru produsul îmbuteliat: 
±0,3% vol. pentru concentra ia alcoolic ; 
±2 g/dm3 pentru concentra ia în mas  a zaha-
rurilor. 

Concentra ia în mas  a elementelor toxice 
pentru Divin, conform tabelului 3. 

Tabelul 3 
Caracteristici Condi ii de admisibilitate 
Frac ii masice de elemente toxice, mg/kg, max. 

Cupru 5,0 
Plumb 0,3 
Cadmiu 0,03 
Arsen 0,2 
Mercur 0,005 
Zinc 10,0 
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V. DESCRIEREA MATERIILOR PRIME  
 

Divinul este fabricat din distilate pentru Divin, 
ob inute prin distilarea frac ionat  a vinurilor 
materie prim . 

Pentru fabricarea vinurilor materie prim  
destinate ob inerii distilatului pentru Divin se 
utilizeaz  urm toarele soiuri de struguri, cultivate în 
exclusivitate pe teritoriul Republicii Moldova: 
Aligote, Chardonnay, Feteasca Alb , Lumini a, 
Pervene  Magaracea, grupa Pinot, Riesling de Rhin, 
Riton, Rka iteli, Sauvignon, Silvaner, Suholimanski 
belîi, Ugni Blanc, Bianca, Alb de Oni cani, Alb de 
Suruceni, precum i amestec de aceste soiuri. 

Limita maxim  de producere a distilatului pentru 
Divin este de 1600 litri alcool anhidru la hectar, ceea 
ce permite ob inerea unei roade de pân  la 23 de 
tone de struguri la hectar, cu ob- inerea a 1600 dal 
de vin cu o concentra ie alcoolic  în medie de 10% 
vol. i un randament de 69 dal de vin din 1 ton  de 
struguri. 

Tehnologia de cultivare a vi ei-de-vie include: 
Densitatea planta iei (num rul de butuci 

planta i la hectar) - min. 2200. 
Golurile în planta iile viticole – cel mult 20%. 

Puritatea soiului – min. 85%. 
Între inerea planta iilor de vi -de-vie se efec-

tueaz  în conformitate cu îndrum rile agrotehnice i 
alte acte normative ce asigur  ob inerea materiei 
prime de calitate înalt . 

Forma de conducere a butucului – cordon 
orizontal bilateral cu una sau dou  tulpini, sau 
unilateral, form  combinat  semiprotejat , evantai 
unilateral. 

Înc rc tura la butuc – 30-60 ochi viabili. T ie-
rea vi ei-de-vie trebuie efectuat  pân  la 20 aprilie. 

Fertilizarea solului se face prin administrarea 
îngr mintelor organice i minerale în doze re-
comandate, în dependen  de sol i soiul de vi -de-
vie cultivat. 

Selectarea preparatelor pentru combaterea 
bolilor i a d un torilor, precum i a dozelor utilizate 
se vor efectua în baza recomand rilor speciali tilor 
în domeniul protec iei plantelor. 

Irigarea este admis  în perioada de vegeta ie a 
vi ei-de-vie cu pân  la 30 de zile înainte de 
recoltarea strugurilor. 

Reglarea masei de recolt  se va efectua pe 
parcursul perioadei de vegeta ie prin înl turarea 
surplusului de struguri nematura i. 

Concentra ia în mas  a zaharurilor în struguri 
pentru ob inerea vinurilor materie prim , destinate 
distil rii în scopul fabric rii Divinului, este de minim 
140 g/dm3. 

Fabricarea vinului materie prim  pentru disti-
lare include urm toarele cerin e: 

 

Recoltarea strugurilor: se efectueaz  la ma-
turitatea tehnologic , la acumularea optim  a 
zaharurilor, cu p strarea la nivel înalt a acidit ii 
titrabile. Recoltarea strugurilor este efectuat  
manual sau mecanizat cu transportarea recoltei în 
condi ii care exclud pierderile i alterarea acesteia. 

Transportarea strugurilor: se efectueaz  în 
bene, remorci sau autospeciale, fabricate din inox 
sau din alt metal protejat cu materiale inerte. 
Intervalul de timp de la cules pân  la procesarea 
strugurilor nu trebuie s  dep easc  patru ore. 

Procesarea strugurilor: se efectueaz  dup  
tehnologia vinurilor albe. Desciorchinarea strugu-
rilor i zdrobirea boabelor este obligatorie la zdro-
bitoare cu val uri. Folosirea zdrobitoarelor centrifu-
gale este interzis . 

Presarea mustuielii: se efectueaz  la prese 
pneumatice periodice i/sau presele continue. 

Utilizarea anhidridei sulfuroase este interzis  
pe tot ciclul tehnologic al producerii vinului materie 
prim  pentru distilare. 

Pentru fabricarea vinului materie prim  pentru 
Divin se utilizeaz  mustul – ravac i frac iile de 
pres  limpezite. 

Fermentarea mustului se efectueaz  la tem-
peratura de 16°C-25°C cu utilizarea maielei de levuri 
de vin selec ionate în scopul p str rii aromei 
strugurilor i prospe imii gustului. 

Vinul materie prim  se limpeze te, se trage de 
pe drojdie i pân  la distilare se depoziteaz  în 
rezervoare metalice acoperite cu material special 
protector sau din o el inoxidabil, care se între in pline, 
cu umplerea periodic  a golurilor, f r  utilizarea 
dioxidului de sulf. 

Vinul materie prim  trebuie  s  corespund  
urm toarelor cerin e:  
Limpiditate – limpede sau opalescent, cu drojdii, f r  
incluziuni str ine;  
Culoare – de la verde-deschis pân  la roz;  
Arom  i gust – curate de soi sau de vin, f r  
nuan e str ine; 
Concentra ia alcoolic  – minimum 8% vol. 
Concentra ia în mas  a acizilor titrabili, exprimat  în 
acid tartric – minimum 4,5 g/dm3;  
Concentra ia în mas  a acizilor volatili, exprimat  în 
acid acetic – maximum 0,9 g/dm3. 
În vinul materie prim  se admite un con inut de 
drojdie de maximum 3%. 

Distilarea vinului materie prim  începe dup  
încheierea procesului de fermentare alcoolic  i se 
termin  nu mai târziu de data de 1 mai a anului 
succesiv anului de recolt . 

Distilarea vinului materie prim  se realizeaz  
cu prelevarea obligatorie a frac iilor la instala iile de 
distilare continu  sau discontinu , i anume: 
- Instala ii cu distilare dubl ; 
- Instala ii de distilare direct ; 
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- Instala ii de distilare continu . 
Distilatul pentru Divin trebuie s  corespund  

urm toarelor caracteristici organoleptice: 
- Culoare – de la incolor pân  la pai deschis; 
- Arom  – curat , de vin, cu nuan e u oare de 

flori; 
- Gust – curat, u or arz tor. 

Caracteristicile fizico-chimice ale distilatului 
crud pentru Divin, conform tabelului 4. 

Tabelul 4  
Caracteristici Condi ii de 

admisibilitate

Concentra ia alcoolic , % vol. 62-72
Concentra ia în mas  a 
alcoolilor superiori, mg/dm3 
alcool anhidru

1800-5000 

Concentra ia în mas  a 
aldehidelor, exprimat  în aldehid  
acetic  mg/dm3 , alcool anhidru 

30-400 

Concentra ia în mas  a acizilor 
volatili, exprimat  în acid acetic 
mg/dm3, alcool anhidru 

max. 500 

Concentra ia în mas  a 
esterilor medii, exprimat  în 
acetat de etil, mg/dm3 alcool 
anhidru 

500-2500 

Concentra ia în mas  a acidului 
sulfuros total, mg/dm3 

max. 35 

Concentra ia în mas  a 
alcoolului metilic, g/dm3 
alcool anhidru 

max. 2,0 

Concentra ia în mas  a 
furfurolului, mg/dm3  alcool 
anhidru 

max. 30,0 

Concentra ia în mas  a cuprului, 
mg/dm3 

max. 8,0 

Concentra ia în mas  a fierului, 
mg/dm3 

max. 1,0 

 
VI. DESCRIEREA METODELOR SPECIFICE DE 

PRODUCERE/PRELUCRARE 
 

Divinul este fabricat din distilate pentru Divin, 
învechite în contactul cu lemnul de stejar cel pu in 
trei ani. În acest scop, distilatele pentru Divin (tinere, 
crude) se egalizeaz  i se plaseaz  la învechire. 

Distilatele crude pentru Divin, ob inute în sezo-
nul de distilare, sunt supuse test rii organoleptice i 
fizico-chimice, ulterior fiind egalizate în loturi i 
distribuite la învechire (maturare). 

Pentru fiecare lot de distilat distribuit la ma-
turare se perfecteaz  un act-pa aport, unde este 
indicat  data plas rii la învechire i caracteristicile 
organoleptice i fizico-chimice ale distilatului. 

Învechirea distilatului pentru Divin se efec-
tueaz  în butoaie de stejar sau rezervoare din inox 
sau emailate în prezen a lemnului de stejar timp de 
cel pu in 3 ani. Se admite îmbog irea distilatelor 
pentru Divin cu componen ii lemnului de stejar pân  
la concentra ia în mas  a extractului total de 0,2-0,6 

g/dm3, utilizând unul din urm toarele procedee: 
- distilatele sunt men inute la temperatura 

de la 35°C pân  la 45°C în termen de la 30 pân  la 
60 de zile în contact cu doage, lea uri, cuburi de 
stejar sau de la 7 pân  la 20 de  zile în contact cu 
doage, lea uri, cuburi tratate termic; 

- distilatele se men in de la 10 pân  la 20 de 
zile la temperatura depozitului în contact cu doagele 
de stejar, tratate termic, cu suprafa a specific  de 
40-45 cm2/dm3. 

Se admite învechirea combinat  a distilatelor 
pentru Divin, la prima etap , în rezervoare timp de 
pân  la 5 ani, cu continuarea procesului de 
maturare în butoaie. 

Distilatele pentru Divin învechite, dup  carac-
teristicile organoleptice, trebuie s  corespund  
urm toarelor cerin e: 

- Aspect – limpede, f r  sedimente i parti-cule 
în suspensie; 

- Culoare – în dependen  de vârsta disti-
latului poate fi de la auriu pân  la chihlimbariu sau 
chihlimbariu-închis; 

- Buchet (arom ) – compus, cu nuan e 
u oare de flori, fructe, eteri în primii ani de înve-
chire, care cu cre terea termenului de învechire se 
îmbog e te cu nuan e de vanilin , ciocolat , 
balsam, lemn aromat etc.; 

- Gust – în dependen  de vârsta distilatului 
poate fi onctuos sau u or arz tor (pentru distilatele 
cu termen de învechire mai mic), plin, extractiv, 
armonios (pentru distilatele cu termen de învechire 
mai mare). 

Caracteristicile fizico-chimice ale distilatelor 
pentru Divin, conform tabelului 5. 

Tabelul 5 

Caracteristici 

Condi ii de admisibilitate 

3 ani 5 ani Mai mult 
de 6 ani 

Mai 
mult de 
20 ani

Concentra i
a în mas  a 
ex-tractului 
total, g/dm3, 

0,6 0,75 0,8 1,0 

Concentra ia în 
mas  a 
substan elor 
tanante, g/dm3, 
min. 

0,2 0,3 0,4 0,7 

Densitatea optic , 
min. 0,2 0,3 0,4 0,8 

La fabricarea Divinului sunt utilizate distilate 
pentru Divin învechite, cu termen minim la maturare 
nu mai pu in de vârsta Divinului i corespunz tor 
categoriei. 

Finalizarea procesului tehnologic la fabricarea 
Divinului include urm toarele etape: 

- preg tirea componen ilor cupajului de Divin; 
- cupajarea i tratarea Divinului; 
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- îmbutelierea, etichetarea (marcarea), de-
pozitarea. 

Distilatele pentru Divin învechite sunt supuse 
test rii organoleptice pentru a fi selectate i 
realizate microcupajele. Termenul minim de 
învechire a distilatelor pentru Divin utilizate la 
fabricarea Divinului va fi corespunz tor categoriei: 

- 3 ani – pentru categoria V.S.; 
- 5 ani – pentru categoria V.S.O.P.; 
- 7 ani – pentru categoria X.O.; 
- 20 de ani – pentru categoria X.X.O. 
Apa condi ionat , siropul de zah r, caramelul 

de zah r, apele alcoolizate folosite la fabricarea 
Divinului se preg tesc în conformitate cu reg-
lement rile tehnologice în vigoare. 

Alcoolizarea siropului de zah r, a caramelului 
de zah r, a apelor alcoolizate se admite cu distilat 
pentru Divin învechit, cu termen minim la maturare 
corespunz tor categoriei de Divin. 

Cupajele de Divin se realizeaz  în  baza  re-
zultatelor test rii organoleptice i compozi iei fizico-
chimice ale distilatelor pentru Divin i ale celorlal i 
componen i de cupaj. 

Cupajele de producere, care vor corespunde 
microcupajelor selectate, se compun din: 

- distilate pentru Divin învechite; 
- ap  condi ionat ; 
- sirop de zah r; 
- caramel de zah r (dup  necesitate); 
- ap  alcoolizat  (dup  necesitate). 
Se admite preg tirea cupajelor de Divin cu 

folosirea în componen a lor a cupajelor de Divin 
preg tite anterior, cu condi ia respect rii cerin elor 
fa  de originea i vârsta minim  a distilatelor care 
au fost folosite pentru noul cupaj i a asigur rii 
trasabilit ii. 

Se admite utilizarea în cupaje a cel mult 20% 
de Divin din loturile precedente, cu condi ia asi-
gur rii trasabilit ii. 

Cupajarea i tratarea se efectueaz  în rezer-
voare emailate sau din metal inoxidabil cu ca-
pacitatea corespunz toare. 

Repaosul este obligatoriu pentru toate cate-
goriile de Divin i ca durat  este:  

- pentru Divin V.S. i V.S.O.P. – minimum 3 
luni;  
- pentru Divin X.O. – minimum 6 luni;  
- pentru Divin X.X.O. – minimum 12 luni.  
Procedeele tehnologice la tratarea Divinului au 

ca scop asigurarea înaltei calit i a produselor i 
stabilit ii fizico-chimice. 

Algoritmul tehnologic prevede urm toarele 
procedee: 

- tratarea cu gelatin  sau albu  de ou, în 
doze determinate în baza trat rilor de prob , având 
ca scop ob inerea limpidit ii i a gustului moale; 

 

- tratarea cu temperaturi înalte în limita de 
temperatur  +30°  +45°  pe parcursul a 5-10 zile 
pentru o asimilare mai bun  a componen ilor de 
cupaj la Divinul V.S. i V.S.O.P.; 

- tratarea cu temperaturi joase în limita de 
temperatur  – 10° -15°  pe durata a 8-10 zile, în 
final ob inându-se Divin cu stabilitate fizico-chimic . 

Dup  tratare Divinul este filtrat, utilizându-se 
în acest scop pânze speciale, pl ci filtrante, mem-
brane i alte materiale admise de Ministerul S -
n t ii. 

Pentru a fi distribuite la îmbuteliere, loturile de 
Divin obligatoriu sunt testate fizico-chimic înainte de 
îmbuteliere. 

Toate etapele de fabricare a Divinului, inclusiv 
îmbutelierea, se efectueaz  numai în aria geogra-
fic  delimitat  a Republicii Moldova. Comercia-
lizarea materiei prime sau a Divinului în vrac poate fi 
efectuat  numai în limitele hotarelor Republicii 
Moldova. 

 
VII. ARIA GEOGRAFIC  DELIMITAT   

 
Aria geografic  pentru producerea rachiurilor de 

vin învechite cu IGP "DIVIN" se extinde pe tot 
teritoriul geografic al Republicii Moldova. 
 
VIII. LEG TURA CU ARIA GEOGRAFIC   

 
Calitatea, reputa ia i caracteristicile organo-

leptice distinctive ale Divinului se datoreaz  în mod 
esen ial mediului geografic cu factorii s i naturali 
din aria geografic  delimitat , care se extinde pe 
teritoriul geografic al Republicii Moldova. 

Aria geografic  delimitat  pentru fabricarea 
Divinului se extinde în zona continental , ampla-
sat  la Nord – între podi urile Carpatine, cuprin-
zând în Centru – zona Codru i la Sud – stepele 
Bugeacului. 

Situat  între meridianul 26°37' (la apus) i 
meridianul 29°59' (la r s rit), între paralelele 48°29' 
i 45°28' (la Nord), aria geografic  se caracte-

rizeaz  printr-un relief pu in înclinat spre Marea 
Neagr , de la Nord-Vest (în l imea medie 250-300 
m) spre Sud-Est (pân  la în l imea de 100-150 m). 

Relieful este puternic fragmentat cu step  
caracteristic  extremelor de Nord i Sud i cu o 
re ea de v i, vâlcele, ravene i mai ales de multiple 
hârtoape caracteristice pentru regiunea din Centrul 
Moldovei. 

Relieful i clima zonei sunt influen ate de 
râurile Prut i Nistru. Interfluviile înguste au un 
aspect de creste sau de dealuri. Re eaua hidro-
grafic  este bine dezvoltat  fiind reprezentat  de 
râuri mici. Cantitatea medie anual  de precipita ii  

 
constituie 550-700 mm – la Nord i Centru i 450-
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600 mm – la Sud, inclusiv precipita ii active – 300-
400 mm. 

În l imea medie a planta iilor de vii este de 
150-250 m. Planta iile sunt situate atât pe platouri, 
cât i preponderent pe costi ele de expozi ie sudic  
cu înclinare vestic  ori estic . 

Vegeta ia spontan  s-a p strat destul de bine i 
ocup  suprafe e relativ mari. În centrul zonei 
delimitate s-au p strat p durile de stejar i fag, 
stejar i carpen, frasin, ar ar, tei, suprafa a  c rora 
este comparabil  cu suprafa a viilor. 

Clima zonei delimitate asigur  condi ii optime 
de maturare a strugurilor cu insola ie de 2100-2200 
ore în timpul anului, cu temperatura medie anual  
de 10-12°C i suma temperaturilor active de 2900-
3100° . 

Valoarea medie a temperaturii în luna ianuarie 
este de -3,5 -4°C, iar în luna iulie de 20-21°C. 
Datorit  amplas rii continentale a Republicii 
Moldova, clima este influen at  i deseori modi-
ficat  de Mun ii Carpa i (care ap r  de vânturile de 
iarn  nord-vestice) i de Marea Neagr  (care 
tamponeaz  ar i a de var  în Sudul zonei). 
Prezen a surselor acvatice – fluviilor Nistru i Prut 
i a unui num r mare de râule e i pâraie cu iazuri, 

prezen a vegeta iei spontane (în principal p durile 
i fâ iile de arbori), dar i relieful dezvoltat asigur  

o tamponare a extremelor i, respectiv, are un 
impact semnificativ asupra calit ii i st rii sanitare 
a strugurilor. 

În zona geografic  delimitat  se eviden iaz  o 
diversitate de soluri (cenu ii, brune, cernoziomuri 
obi nuite, tipice, stanice i cambice), preponderent 
bine aerate i  u oare (în Nord i Centru) i mai 
grele i bogate (la Est i Sud). 

Calitatea strugurilor, a vinurilor materie prim , 
a distilatelor pentru Divin i a Divinului este 
asigurat  prin condi iile specifice i, în mare m -
sur , omogene ale zonei delimitate, prin factorul 
uman care une te tehnicile i aparatajul folosit la 
fabricarea acestui produs, cât i prin for a de 
munc  calificat , format  prin tradi ie i instruire 
comun  în decurs de zeci de ani în baza unui 
concept al etalonului i nivelului de calitate. 

 
IX. NORME SPECIFICE PRIVIND AMBALAREA 

I ETICHETAREA  
 

Condi ii de ambalare 
Toate etapele de fabricare a Divinului, inclusiv 

ambalarea, se efectueaz  numai în aria geografic  

delimitat  a Republicii Moldova. Comercializarea 
materiei prime sau a Divinului în vrac poate fi 
efectuat  numai în limitele hotarelor Republicii 
Moldova. 

Condi ii de etichetare 
Etichetarea se efectueaz  conform legisla iei în 

vigoare. La etichetare se utilizeaz  urm toarele 
indica ii obligatorii: 

- men iunea "Fabricat în Moldova"; 
- men iunea IGP „Divin”, categoria i vârsta 

produsului; 
- denumirea i adresa întreprinderii produc -

toare, denumirea i adresa importatorului i cele ale 
exportatorului; 

- denumirea sau marca sub care este co-
mercializat produsul; 

- concentra ia alcoolic  (% volum), volumul 
nominal al produsului preambalat exprimat în 
decimetri cubi (dm3), litri (l), centimetri cubi (cm3) 
sau mililitri (ml); 

- date cu privire la certificare, codul de bare 
(dac  este înregistrat); 

- indicativul documentului normativ pe produs; 
- data ambal rii (ziua, luna, anul) i num rul de 

identificare a lotului. 
Men iunea IGP „Divin” trebuie s  fie plasat  pe 

eticheta principal  în câmpul ei vizual central. 
Ambalarea i etichetarea Divinului se efectuea-

z  doar în aria geografic  delimitat . La export 
Divinul se comercializeaz  numai îmbuteliat. 

 
X. ALTE CONDI II 

 
La fabricarea rachiului de vin învechit cu IGP 

„Divin” se interzice: 
- Adaosul în cupaj al alcoolului etilic 
rectificat. 
- Utilizarea substan elor aromatice  
- Utilizarea altor procedee tehnologice i a 
altor materiale auxiliare decât a celor speci-
ficate în caietul de sarcini. 

 
XI.   REFERIN E PRIVIND PUBLICAREA  

  CAIETULUI DE SARCINI 

http://www.db.agepi.md/GeogrIndications/Detai
ls.aspx?id=3214&cs=4&domain=1 
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