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Ambasadorul perfect 
Familia Stoica a transformat domeniul viticol Avincis într-o bijuterie care folosește tehnologia modernă pentru a scoate la 
iveală soiurile de struguri autohtone din România dar și soiuri consacrate internațional. 

    

        ă surâde o călătorie de descoperire                
dedicată vinofililor, care se abate de la căile bine 
cunoscute și bătute? – Domeniul viticol Avincis din 
sudvestul României oferă mai mult decât soiuri care 
rezistă oricărei comparații internaționale - este în 
același timp o adresă de top pentru enoturism în 
cea mai importantă țară producătoare din Europa 
de sudest. Crama modernă concepută de renumitul 
arhitect Alexandru Beldiman are o vedere de vis 
asupra râului Olt, un restaurant, nouă camere duble 
și trei apartamente și primește tot mai mulți 
entuziaști ai vinului, atât din țară cât și din 
străinătate. La „Vila Dobruşa Estate“ din Drăgăşani 
puteți rezerva pachete personalizate care includ 
degustări, vizita în cramă, plimbarea prin vie și 
parcul nou amenajat „Poiana 

 Apostolilor“ cu meniu inclus.  În cazul în care 
România ar căuta ambasadorul perfect al vinului 
pentru țară, în întreaga lume: Familia Stoica ar fi 
cu siguranță o alegere bună!  Cristiana și Valeriu 
Stoica, împreună cu fiica lor Andreea, și-au 
împlinit un vis de o viață în ultimii 14 ani. Avocații 
de succes din București s-au ocupat de 
restaurarea atentă a conacului construit în stil 
brâncovenesc la începutul secolului 20,  
domeniul Vila Dobruşa, iar nou cramă, 
construită cu intrare în versantul dealului,  

 
seamănă cu un vapor și este perfect integrată în 
peisajul deluros al regiunii viticole Drăgășani. Din 43 
de hectare de vie se produc astăzi vinuri care 
reflectă minunat interacțiunea dintre tradiție și 
modernitate. Acestea sunt produse din soiurile 
autohtone, ca de exemplu Crâmpoşie Selecţionată, 
Tămâioasă Românească, Fetească Regală, Fetească 
Albă, Negru de Drăgăşani, Novac și Fetească Neagră 
dar și din soiurile  Sauvignon Blanc, Muscat Ottonel, 
Pinot Noir, Merlot și Cabernet Sauvignon. 
De la bun început crama Avincis a mizat pe 
tehnologie modernă. După ce domeniul viticol a fost 
premiat de Gault Millau în 2018 pentru cel mai bun 
vin alb din România, în următorii ani Avincis a 
câștigat medalii de aur și argint la diferite competiții 
internaționale precum Concours Mondial de 
Bruxelles, Decanter, BIWC Bulgaria și IWC București.     
Un exemplu al spiritului de inovație este un vin 
spumant nefiltrat din anul 2015 produs pe bază de 
Crâmpoșie Selecționată (75%) și Pinot Noir, ambele   
din sol argilos bogat în var, ceea ce i-a oferit 
„spumantului” după 36 de luni de învechire pe 
drojdie, un buchet bogat și complex de flori albe, fân 
și brioșe, însoțit de o mineralitate evidentă. 

 

 

 

Crâmpoşie Selecţionată este un exemplu 
reușit pentru spiritul inovator. 

Valeriu, Andreea și Cristiana Stoica (d.l.s.l.d) și-au 
îndeplinit visul cu Avicis și au transformat domeniul viticol 
într-un adevărat pionier român în domeniu. 

 
 
 
Gama vinurilor Avincis este împărțită în trei serii. 
Seria Premium include patru vinuri albe, un rosé și 
cinci roșii. Seria „Domnul de Rouă” este conceput 
pentru sectorul HoRe-Ca și include un cupaj roșu și 
unul alb. „Vila Dobruşa” este seria comercială și 
oferă cinci vinuri „ușoare” diferite: un cupaj alb din 
Fetească Regală, Pinot Gris și Tămâioasă 
Românească, un Sauvignon Blanc, un Cabernet 
Sauvignon Rosé, un cupaj roșu din Merlot și Negru 
de Drăgăşani și un Cabernet Sauvignon. Etichetele 
sticlelor au fost supuse de curând unui așa numit 
facelift. Vin din România pentru întreaga lume. 
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